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1. — Başbakan Nihat Erim'in, İstan
bul'da Kartal Sıkıyönetim Cezaevinden 
beş tutxMuınıun Ikaıçış otoyına dair gündemi 
dışı demeci. 167:169 

2. — Denizli Milletvekilli Sami Ars-
lan'un, Denizli'deki ıglıbr© ve tohum da
ğıtımı yapan kooperajtâlflerin ve Ziraa/t 
Bankasının tutumuna dair gündemi dışı 
demeci. 169:170 

3. — Antalya Milletvekili Hasan AM 
Güücan'an Antalya'da vnlkubulan dolu ve 
fıritananın meydana getirdiği zarara 
dair gündem dışı demeci 170:171 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Sü
leyman Müifelu'nun haşhaş ekMndn ya-
saiMiaıım'ası haMgnda gündem dışı de
meci. 171 

Sayfa 
5. — Amasya MMletvefciili Yavuz Acar'

ın, (bayat palhalhlığına karşı alınacak ted
birlere dıaür gündem dışı demeci. 171:173 

6. — Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan 
ÇPingiroğlu'nun, Afyon KaraMısar Mil-
'letvekili Süleyman Mutlu'nun haşhaş eki
mi konusunda yaptığı gündem dışı ko
nuşmasına cevabı. 173:174 

7. — Ankara Milletvekili Ahmet Sa
kıp Hiçerimez'iıı MaHljye Bakanlığının 
Personel Kanuniyle İlgili son uygulatması 
ve yayınladığı bir genelgeye dair gün
dem dışı demeci. 174:176 

8. — Vazife ile yurt dışına güden Dış
işleri Bakanı Osman Olcay'a, dönüşüne 
kadar; Devlet Balkanı Başbakan Yar
dımcısı Sadi Koçaş'm vekfflk etmesine 
dair lOumburba^kanihğı tezkeresi (3/687) 176 

9. — Kayseri Milletvekili Turban 
Feyzioğlu ve diki arkadaşının; hayat pa
halılığı, yatınmüar, işsizlik, israf zam
lar, dış ıtilcarelt, emisyon hacmi, işçi dö-
vMerinin değerlenddsıılane şekli, teşvik 



M. Meclisi B : 9 1 . 12 . 1971 O : 1 

Sayfa 
tedbirlini ve Hükümetin genel iktisadi tın-
mu hakkında, Anayasanın 88 nci nı'ad-
ıdesıi uyarınca bir genel görüşme açılma'sı-
na dair önergemi. (8/39) 176:177 

10. — Adana Milletvekili Alpaslan 
Türkeş'dn; yurt dışında çalışan Türk (iş
çileri ile ailelerinin 'Sosyal ve ekonomik 
sorunlarınm tesbliti nıiaksadiyile Anayasa
nın 88 nûi maddesi gereğince bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/94) 177:179 

11. — Afyon Karaîhisar Milletvekili 
(Süleyman Mutlu'nun, Gündemin 42 nci 
sırasında bulunan, «Devalüasyon kararın
dan ©onra tanım ürünleriniin maJliıyeıtii-
ne eklenen zam|Lar sebebiyle üretimin 
fetenen ölçüde gelişip gelişmiiyeceğinin 
tesbitt» konusunda Meclis Araştırması 
açılmasına diaiiir önergesinin yazılı somya 
ıçevrilmesinli işitilen önergesi (4/232, 
10/39) 170 

12. — Grup başkanıvelkilleri ve yetkili 
dıdarecdlenin yaptıkları toplanitı sonumda, 
bundan böyle, Çarşamba günlerine ait 
gündeme isözlü soruların baştan itiba
ren lelli tanesinin alınmasına dair veri
len temenniı kararı. 179.180 

Sayfa 
13. — Bağcılığımızın modern şekilde 

fgeliştirilmesdni, verimlin artırılmasını 
çiftçiye geniş kredi iiımkânı sağlanma
sını itamlisı etmek üzere kurulan Meclis 
Araştırma Kdmliisyonuna üye seçiımi. 
(10/14) 180 

14. — Tarihî eser kaçakçılığının ön
lenmesi maksadiyle kurulan Meclis Araş
tırma Komisyonuna üye seçimi. (10/15) 180 

15. — Ruhsatsız silâh edinmek dhiti-
yacıniın ımeydana getıirdiği sonuçları tıets-
bit etmek nııaksadiyle kurulan Meclis 
Araştırma Komüısyonuna üye seçimi. 
(10/16) 180 

16. — Hafine topraklarının dağıtımıı 
konusundaki aJksaklıkları, gecikmelerdi 
ve şikâyetleri aydınlatmak ve alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere ku
rulan Meclis Araştırma Komisyonuna 
üye seçimi. (10/18) 180 

17. — Doğu ve Güney . Doğu bölgele
rimizin kalkındırılması ve yaşama seviiye-
ısilnfim yükseltilmesi için alınması gerekli 
/tedbirleri tesbit eitmek üzere kurulan 
Mecliıs Araştırma Komisyonuna üye se
çimi. (10/19) 180:182 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

iSivas 'Milletvekili Enver Akova, hayat pa
halılığı konusunda, 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Üniversite ve 
yüksek öğrenim gençliğinin sorunları hakkın
da; 

Kocaeli Milletvekil Vehbi Engiz, İSEKA 
müessesesinde çalışan işçilerle işveren arasın
daki ihtilâfın giderlmlesi konusunda, 

İzmir Milletvekili Kemal önder, açılacak 
olan Ege tütün piyasası hakkında gündem dışı 
demeçte bulundular. 

Vıazif e ile yurt dışına gidecek olan Gümrük 
ve Tekel Bakanı Haydar özalpla dönüşüne ka
dar; Dış Ekomiomik İlişkiler Bakanı özer Der-
bil'in vekillik letmesine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi okundu ve bilgiye sunuldu. 

ıÇoruım Milletvekili Yakup Çağlayan'm ıSağ-
lılk Komisyonu üyeliğinden istifasına dair öner
gesi bilgiye sunuldu. 

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı ve 
Cumhuriyet ISenato.su Kayseri Üyesi Sami Tu-
ran'm, Orman iSuçları Af Kanunu teklifi, Kas
tamonu MMetviekil Sabri Keskin ve 2 arka 
daşının, bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının düşü
rülmesine ilişkin kanun teklifi ile Siirt Millet-
vekilii Zeki Çelker'in, beş yıllık erteleme süre
si sonunda bâzı orman suçlarının affına ve 
bunlardan mütevellit idare şahsi haklarının dü
şürülmesine ilişkin kanun teklifi ile, 

İlkokul öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yar
dım Sandığı lıakkındaki 4357 sayılı Kanunun 
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11 ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Mil
lî Eğitim Mensupta Sağlık ve 'Sosyal Yardım
laşma Sandığının kurulmasına dair kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve 11 arkadaşının Millî Eğitim Men-
supdıan Sosyal Güvenlik Kurumu kanun teklifi 
İkinci defa yapılan açık oylama sonucunda ka
bul olundu. 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 
6 (arkadaşının, Siyasi Bartiler Kanununun 74 
ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifinin, Komisyona iade edilmiş olan-
maddeleri, komisyonlardan gelmediğinden, gö
rüşülmesi eılbelendi. 

Ankara Milletvekili Cengizhan Yorulmaz 
ve 17 .arkadaşının, Ankara 'iline bağlı Kırıkkale 
(ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulması 
hakkında kanun teklifi ile, 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 ar
kadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri Kurumu 
Kanunu teklifi hakkında Cumhuriyet iSenatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca, yapılan değişiklikler hakkında Milet Mec
lisi 12 numaralı Geçici Komisyon raporunun 
görüşülmesi, ilgili Bakanların hazır bulunma
ması nedeniyle bir defaya mahsus olmak üzere, 
ertelendi. 

Sözlü sorular 
1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

Antalya ili Kaş ilçesi köylerinin içme sularına 
dair sözlü soru önergesi, Köy İşleri Bakanlığı
na gönderilmiştir. (6/211) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya iü bütçesinden köylere yardım faslı 
ile ne kadar para ayrıldığına daîr sözlü soru 
önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 

.(6/212) 
Yazılı sorular 

1. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'-
nun, resmi arabaların kullanılış şekline dair 
yasılı soru önergesi, -Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/762) 

2. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'-
nun, hayvanlara yapılan aşılama ve serumla-
<ma karşılığı, ücret alınıp alınmadığına dair ya
zılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (7/763) 

Buırisa MüetveMli Kasım önadım'ın, Çırak, 
Kalfa v© Ustalık Kanun teklifi ve, 

Bâzı tekel maddelerinin fiyatlarına yapılan 
zamlardan elde edilen hasılatın T. C. Merkez 
Bankasında açılacak bir deprem fonu hesabında 
toplanmasına dair kanun tasarısı, ilgili ko
misyon ve Bakanların hazır bulunmamaları 
nedeniyle görüşmeleri ertelendi. 

Mandlsa MHinetvekili Mustafa Ok ve 39 ar
kadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin taban 
fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv, taban fiyat 
kanunu tekliflerinin görüşülmesi, ilgili Bakanın 
hazır bulunmaması nedeniyle bir defaya mah
sus olmak üzere ertelendi. 

Gündemde Hükümetin iştiraki olmaksızın 
görüşülmesi mümkün başka konu kalmamış 
bulunduğundan; 

1 . 12 . 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,02 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanveküi Tunceli 
Vahit Bozatlı Hüseyin Yenipınar 

Kâtip 
Kayseri 

M. Şevket Doğan 

3. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'-
nun, linyit ve maden kömürünün köylere ne 
şekilde ulaştırılacağına dair yazılı soru öner
gesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/764) 

4. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'-
nun, Afyon ili Ihsaniye ilçesi istasyonuna 20 
tonluk bir kantarın monte edilip edilmeyece
ğine dair yazılı soru önergesi, Sanayi ve Tica
ret Bakanlığına gönderilmiştir. (7/765) 

5. _ Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'-
nun, Afyon ili İnsaniye ilçesine bir sağlık 
merkezinin açılıp açılmıyacağma dâir yazılı 
soru Önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan. 
lığına gönderilmiştir. (7/766) 

6. _ Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'-
nun, Afyon ili Dazkırı ilçesinin A. Yenice kö
yüne içme suyu getirilmesine dair yazılı soru 
önergesi, Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/767) 

SORULAR 
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7. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, 
yaptıkları tasarruftan dolayı eski Başbakan 
Süleyman Demirerin, kardeşleri hakkında tah
kikat yapılıp yapılmadığına dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa giderilmiştir. (7/768) 

8. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz'in, Ankara iline bağlı Keskin ilçesine 
lisenin ne zaman açılacağına dair yazılı soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (7/769) 

9. — îstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, Yugoslav Federatif Halk Oumhuriyetince 
millileştirilmiş bulunan Türk vatandaşlarına. 
ait mal ve haklara dair yazılı soru önergesi, 
Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/770) 

10. _ Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
tmaz'ın, Aydın iline bağlı Çine ilçesi Karpuzlu 
bucağı yolunun ne zaman yapılacağına dair 
yazılı soru önergesi, Bayındırlık ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlıklarına gönderilmiş
tir. (7/771) 

11. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, plânlı kalkınma dönemi içinde, (Doğu -
Güneydoğu) bölgelerine yapılan yatırımla
rın neler olduğuna dair yazılı soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/772) 

12. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı 'nın, 
üniversite ve yüksek okullarda çift tedrisat ya-

Tasanlar 
1. — 1972 yih Bütçe kanunu tasarısı (1/554) 

(Bütçe Karma Komisyonuma) 

2. — Ankara Ünüversüitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı (1/555) (Bütçe Karma Komi's-
yoııuna) 

3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1972 yılı IBüitçe kamumu tasarısı (1/556) (Büt
çe Karma Komasyoınuna) 

4. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu ta
sarısı (1/557) (Bütçe Karıma Komisyonuna) 

5. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1972 yıJll Bütçe kanunu tasarısı (1/558) (Büt
çe Karıma Komisyonuna) 

6. — Devlet Üretme Çiftlilklleri Genel Mü-
üdrlüğü 1972 yılı Bütçe (kanunu tornam 
(1/559) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

pılmasma dair yazılı soru önergesi, Başbakan
lığa ve Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/773) 

13. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
1971 - 1972 ders yılı içinde açılan ilk, orta ve 
lise okulları ile bu okullara alınan öğrenci mik
tarına dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/774) 

14. — Hatay Milletvekili Sait Reşa'nm, Se
yitler ve Selevir barajlarından 1965 - 1970 yıl
larında akan su miktarına dair yazılı soru 
önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/775) 

15. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'-
nün, Eğridir Gölünde yetiştirilen tatlı su lev
reği isimli balığın avlanışına dair yazılı soru 
önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/776) 

16. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ile ilgili reformlara 
dair yazık soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (7/777) 

17. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz'm, Ankara iline bağlı Keskin ilçesi orta
okul binasının yenilenmesine dair yazılı soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (7/778) 

7. — Ege Ünliversi'besi 1972 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı (1/560) (Bütçe Karma Komis
yonuna) 

8. — Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Büt
çe kanunu tasarısı (1/561) (Bütçe Karma Ko
misyonuma) 

9. — Hudut ve Sabiler Sağlık Ckmel Mü-
dlürllüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
(1/562) (Bütçe Karun'a Komisyonuma) 

10. — istanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı (1/568) (Bütçe Karma Ko
misyonuna) 

11. — İstanbul Telkniik üniversiıtesi 1972 
yıllı Bütçe kanunu tasarısı (1/564) (Bütçe Kar
ama Komisyonunla) 

12. — iktisadi ve Ticari ilimler Akademileri 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/565) 
(Bütçe Karma Konnisyıomrana) 

II. — GELEN KAĞITLAR 
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13. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/566) (Bütçe Kar
ıma Komıdisyonuna) 

14. — Ornuan Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/567) (Bütçe Karma 
Komoj&yonuna) 

15. — Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
(bütçe kanunu tasarısı (1/568) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

16. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarlısı (1/569) (Bütçe Karına 
Komüsyonuna) 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin anahtarları çevirerek, 
beyaz düğmelere basmalarını rica ederim. 

Yoklamaya katılmamış olan sayın üyelerin, 

IV. - BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Başbakan Nihat Erim'in, İstanbul'da 
Kartal Sıkıyönetim cezaevinden beş tutuklunun 
kaçış olayına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma talepleri 
vardır. Ayrıca, Hükümetin de bir talebi olmuş
tur. önce, Hükümet adına konuşana yapmak is-
tiyen Sayın Başbakan'a söz veriyorum. Buyu
run efendim. 

İBAŞBAKAN NİHAT ERİM (Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye) — Sayın Başkan, Büyük 
Meclisin sayın üyeleri; 

Üzücü olayı biliyorsunuz; dün İstanbul'da, 
Sıkıyönetim tutuklu evinden kaçma olmuştur. 
Bu olay Türk kamu oyuna, haklı olarak çok 
heyecanlandırmıştır, ilgi ve üzüntü büyüktür. 

17. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yık 
Bütçe Ikanunu tasarısı (1/570) (Bütçe Kar
ma Komisyonuna) 

Rapor 
18. — Gayrimenkul Eslki Eserler ve Anıtlar 

Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dadır 
2 Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kamumun 
2 noi maddesinin ıbMnci fıkrası «K» bendin
de değtişiMik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve içişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eği
tim Ibomiısyonlları raporları (1/365) (S. Sayısı : 
417 ve 417 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 . 11 . 1971) ('Gündeme) 

beyaz düğmelere basmalarını rica ederim. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Müzake

relere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

önce, olay hakkında, şu anda açıkhyabile-
ceğim hususları söyliyeceğim. Bu bilgi, Sıkıyö
netim Komutanlığından resmen alınmış olan 
bilgidir, önce onu arz edeyim, sonra devam ede
ceğim : 

«istanbul Sıkıyönetim Komutanlığından, 
Kartal Maltepe'sindeki cevaevinden kaçanlar 
hakkında, Genel Kurmay Başkanlığı Sıkıyöne
tim Koordinasyon Başkanlığında toplanan bil
giler aşağıdadır : 

1. istnbul Sıkıyönetim Komutanlığı, 30 Ka
sım 1971 günü, saat 09,40 ta, bizzat Maltepe Ce
zaevinin ıbir koğuşundaki sanıkların, Ankara 
Sıkıyönetim Komutanlığınca, arkadaşlarına ezi
yet edildiği bahanesiyle, bugünkü mahkeme cel-

- » • ^>m<^ - • < • -

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

İBAŞKAN : Başkanvekili Vahit Bozatlı 

KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Hüseyin Yenipmar (Tunceli) 
— » 

BAŞKAN — Millet Meclisinin dokuzuncu Birleşimini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 
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sesine gitmek istemedikleri ve direnişe geçtik
lerini, mahkemeye götürmek üzere gerekenin 
yapılacağı bildirildi. 

2. Aynı gün, saat 15,30 da, İstanbul Sıkı
yönetim Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, tele
fonla, direniş yapan sanıkların, ımahkemeye gö
türülmeleri için yapılan zorlama neticesi, içeri 
girilmiş ve sayım sonunda beş kişinin; Ulaş Bar
dakçı, Ziya Yılmaz, Cihan Alptekin, Ömer Ayna 
ve Mahir Çayan'm kaçtıklarının tesbit edildiği 
ve arama işinin başladığı bildirilmiştir. 

Kaçma olayının, dar bir tünel açılması su
retiyle yapıldığı belirtilmiştir. 

Aynı gün, saat 16,30 da İstanbul Sıkıyönetim 
Komutanlığı Kurmay Başkanlığı aranmış ve 
olay hakkında mütemmim malûmat istenmiştir. 
idari, teknik ve adlî takibata başlandığı ve ka
ra, demiz, hava ve güvenik kuvvetleriyle ara
ma faaliyetinin devam ettiği bildirilmiştir.» 

Görüyorsunuz ki arkadaşlar, bu arz ettiğim 
bilgiler, bugünkü gazetelerde okunandan fazla 
bir şey ihtiva etmeımektedir. Biz, hükümet ola
rak, olayı, bütün önemiyle ele aldık ve olayın 
basit bir kaçma olayı olmadığı noktasından ha
reket ederek, tahkikatı, buna göre yürütmek ve 
derinleştirmek hususunda gereken emirleri ver
dik. 

Büyük Meclisi şuna temin etmek isterim M, 
en basit erinden, en yüksek komutanına kadar, 
kimin, bu işte ihmâli, kusuru, sorumluluğu var
sa, tahkikatın sonunda, lâzım gelen müeyyide 
tatbik edilecektir. 

Ancak, şu anda, bu konu üzerinde şöyle ve
ya böyle her hanigi bir tartışma yapmak, mev
simsizdir, tahkikatı zedeliyebilir. 

Arz ettiğim gibi, tekrar ve altını çizerek arz 
ediyorum, olay, basit bir tutuklu kaçma olayı 
değildir, mahiyeti itibariyle olamaz. Sizin ha
tırınıza gelen ve gelmiyen her şey, bizim de ha
tırımıza gelmektedir. Şu anda, daha ileri bir 
şey arz etmek istemiyorum. Her türlü tahkikat; 
adlî tahkikat, askerî tahkikat, disiplin tahkika
tı başlamıştır, devam etmektedir. Sonucu, sa
bırla beklememiz gerekecektir. 

iŞu anda, ilâve edeceğim bir husus, elbette 
bu olaydan ders alınacaktır, ibu olaydan ders 
alması lâzım gelenler varadır, ıders alınacaktır. 

Bu fırsattan faydalanarak, şu Yüce Millet 
kürsüsünden, sorumlu sorumsuz, görevli görev-

siz bütün vatandaşlarıma bir noktayı arz etmek 
istiyorum. 

Hatırlarsınız arkadaşlar, aylardır, her fır* 
sat düştükte, «Devletimiz, ıbüjyiüik bir komplo kar-
şısındadır» diye tekrar etmekte kusur etmedim. 
Bu sözümü, bugün tekrar hatırlatmak istiyo
rum. Öyle bir safhadayız ki, yedi aylık Sıkıyö
netimden sonra, henüz, meselenin esası, görüyor
sunuz ki halledilebilmiş değildir. Hükümet biz 
olalım, başkası olsun, durumun nezaketini göz 
önünde tutarak, Yüce Meclis, vatandaşlar, ga
zeteler, sorumlu, sorumsuz, vazifeli vazifesiz, 
herkes durumun bu nezaketini ^öz önünde tu
tarak, her şeyin üstünde millî birliğimize, bera
berliğimize, rejimimizi kurtarmamı icaplarına 
âzami dikkati göstererek, elele, omuz omuza 
bu badireden Devletimizi çıkarmaya çalışma 
durumundayız. 

iSözlerimi bitirirken, sayın milletvekillerine 
ricamı tekrar edeceğim; bu konuyu, bugün 
lütfen daha fazla ırıgalamıyalım, kurcalamıya-
lım. Tahkikat başlamıştır, devam etmektedir, 
lâyık olduğu önemle devam ettirilecektir. Önü
müzde meseleyi tartışmak için, müzakere et
mek için fırsatlar, zaman vardır. Saygılar su
narım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündem 
dışı birkaç arkadaşını daha söz talebi var. Bun
ların, teamül veçhile tâyin edilmiş olan süre 
içinde bitmesini rica edeceğim. Ayrıca, gündem 
dışı konuşmaları mütaakıp seçimler vardır. 
Çeşitli komisyonların üye seçimidir. (Gürültü
ler, «Gündem dışı söz vermeye mecbur değilsi
niz» sesleri) 

Bir dakika arkadaşlar, müsaade edin izaJh 
©deyim. Bir defa, gündem dışı konuşmaların 
is'af edilip edilmemesi meselesi, ayrı bir konu. 
Ancak, şunu da kabul etmek lâzım ki, bâzı ko
nuların, her halde gündemin dışında zaman za
man buraya getirilmesi, her üye için zorunlu 
olan hallerin doğurduğu bir husustur. Bunu tak
dir edeceğinizi, bu itibarla bâzı üyelerin bu za
ruretine itibar etmenin gerek! olduğuna sizle
rin de kaanii olacağınızı kabul ediyorum. Bu 
itibarla gündem dışı konuşmaları çok az tut
maya çalışacağım. Gündem dışı konuşacak ar
kadaşlardan da kürsüyü az işgal etmelerini 
özellikle rica edeceğim. 

Onu takiben de sayın üyelerin... 
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VEFA TANIR (Konya) — Gündem dışı söz 
vermeyin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Konuşmaları, müzakereleri ta-
kibetmesi gerektiği itibariyle de gündem dışı 
konuşmalardan somıra derhal seçimlere geçilece
ğini arz ederim. 

TURGUT TOPALOĞLU (Adana) — Hiç ol
mazsa bugün gündem dışı söz vermeyin Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi... 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Gündem dışı 

söz vermeyin, diğer işleri müzakere edelim Sa
yın Başkan. 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Sayım 
Başkan, usul hakkında soz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulü? Henüz bir usul uy
gulamıyoruz. 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, Meclis gündemine hâkimdir, bu mevzu
da konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Ama gündem dışı bir konuş
manın, öteden* beri ve tüzüğün açık hükmüne 
göre Başkanın söz verip vermeme hususunda 
takdirini kullanacağını biliyorsunuz. Uygula
manın da öteden beri böyle olduğunu biliyor
sunuz. Bir değişik uygulama içinde değiliz, 
aynı uygulamayı devam'ettiriyoruz. Mümkün 
mertebe de zaman kazanmak için takdirimi... 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, son söz milletvekilinindir hükmüme gö
re aynı mevzuda ben de konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmak istiyen 
arkadaşlara sırası ile söz vereceğim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Gün
dem dışı konuşmak istiyenlere Cuma günü söz 
verin, Sayun Başkan. 

2. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın De
nizli'deki gübre ve tohum dağıtımı yapan koope
ratiflerin ve Ziraat Bankasının tutumuna dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Denizli'de gübre ve tohum da
ğıtımı yapan kooperatiflerin ve Ziraat Bankası
nın tutumu hakkında gündem dışı Saym Sami 
Arslajn, buyurun. 

SAMİ ARSLAN (Denizli) — SaJym Başkan, 
mulhterem milletvekilleri; bu milletin efendisi 
köylüdür, cepbede önde gider. Çile çekmeye 
alışkındır, nüfusun yüzde 70 ni teşkil eder. Han
gi senatör veya milletvekiline oy verirse, o aday 
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seçilir, seçtikleri Hükümet kurar, kanun çıka
rır. Milletvekilleri ve Hükümetinden «yılda 
bir defa olsa dahi mıasrrlı elimi, çarığımı, su
suzluktan yanan toprağımı, satmak istediğim 
mahsulümü düşünür mü» diye haber bekler. 

Bu bekleyiş semeresini verdi. Memura zam 
gerekli, Personel kanunu .cılktı. İktisadi Dev
let Teşekkülleri zarar ediyordu; şekere, demire, 
gaza, beze, tekstil maddelerine zam yapıldı. (Sı
ra köylüye gelmişti, zaten köylü bizleri Meclise 
derdime derman olsun diye göndermemiş miy
di? 1970 yılında ve köylünün oyumu alarak 
iktidara gelen Hükümet ilk icraatını yaptı. 
Amerika'nın ricası ve yalvarışı ağır bastı, 1971 
yılından itibaren Denizli'de afyon ekimi yasak
lanıyordu. Bununla yetinilmedi, yine 1970 yılı 
Sonbaharında Tekel Bakanlığı Denizli'de ana
son ekilen yerlere tamim yapıyor, «Önümüz
deki yıl anason ekmeyiniz, Hükümet almıya-
caktır» diyordu. Çiftçi şaşırmıştı, bunda bir 
hikmet vardı. Evet, hikmet meydana çıktı, Erim 
Hükümeti daha evvelki Hükümetin gittiği yolu 
takibet'ti, afyon ekimini tamamen yasak etti. 
«Tazminat vereceğiz» dedi, Başbakan söz verdi, 
fakat hâlâ verilmedi. 

Sayın Milletvekilleri; durum yalnız bu de
ğil, Denizli'den aldığım son haber şudur; kölylü 
vatamdaş afyon ve anason ekemeyince tohum
luk ve gübre almak için Tarım Kredi Koopera
tiflerine başıvurur. Daha önceki yıllarda oldu
ğu gibi, borçlanmak suretiyle tohum ve gübre 
ister. Verilen cevap tüyler ürperticidir. «Ala
cağımız gübre ve tohumluk bedelinin yüzde 25 
ini peşin yatıracalksınız, aksi takdirde alamaz
sınız.» deniyor. «Peşin param yok, gübre al
mam lâzım» diyenler Ziraat Bankası Müdürü
ne koşjtu. «Bu emir yüce yerden, Erim Hükü
metimden geldi» diye cevap verilir. 

Şimdi, reformcu takma adını alan Erim Hü-
Ikümetinin bakanllanna ve Sayın Erim'e hita-
bediyorum;t 

1. Ba hususta bir Bakanlar Kurulu kararı 
var madır? Varsa hangi hükümetin karandır. 

2. Bu karandan haberiniz var mıdır? Var
ışa durumun düzeltilmesi için aldığınız (tedbir
ler nelerdir? 

Bâzı vilâyetlere hiç peşin almadan gübre 
ve tohumluk verildiği doğru mudur? Doğru ise 
Denizli çiftçisinin günâhı nedir? 
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Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olan im 
kararın düzeltilmesi için Hükümeti düşünme
ye, hatalı karardan dönmeye çağırıyorum. Türk 
çiftçisine; bu hayat pahalılığı karşısında ekim 
yapabilmesi, toprağına atacağı tohum. ve gübre 
için hiç peşinat olmadan dağıtım yapılması hu
susunda ilgililere talimat verilmesini temenni 
ederim, 

Sayın mâiHetvekileri; yüne Deniızli ilimizde 
mühim ibdr konu vardır. Kaymakam ve emnli-
yet âmiri, devamlı ikaza rağmen kumar oynat
makta ısrar ©den birkaç kahveyi kapatır. Ne 
varki kahvelerin birisinin kapısında «C.H.P. 
lokali» diye bir levha vardır. ±§ttıe ıbu, durumu 
'değiştirmiştir, derhal özel taksi ille Ankara'ya 
heyet gelmiştir. Anarşi mahkûmlarının bâr gece 
tünel açıp kaçtığı bir devrede İçişleri, Bakanı, 
asayişi korumakla görevli olan ve kuman ya
sak eden bir kaymakama takdirname vereceği 
yerde, valiye telefon açar; «Sayın vali, emir 
veriyorum, bu lokal açılacak, bana bu gece ta
limat vereceksin» ıdıer. Ve İçişleri Bakanı, - şu
radadır §imdi, asayişi korumakla mükellef bir 
emniyet âmirini ve kaymakamı takdirname ile 
taltif edeceği yerde, tehditle «Açın kahveyi» 
der ve açtırır. 

Şimdi soruyorum; bir levha daha var, der
ler ki... 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Hay 
o altı okun birisi işenin gözüne batsın. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Kimin gözü
ne batacağını Allah bilir, belki de size batar, 
acele etme. 

Derler ki, şimdi de kaymakam ve emniyet 
âmirine sıra geldi, onları aldıracağız diye hava 
esiyor. Şimdi sayın İçişleri Bakanı, kumar oy
natan bir kahveyi... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Bunun 
gübre ile ne alâkası var. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Kumar oy
natan bir kahveyi.. 

BURHANET'MN ASUTAY (İzmir) — Halk 
Partisine çatmak için gündem 'dışı konuşuyor
sun. 

SAMı ARSLAN (Devamla) — Kumar oy
natan bir kahveyi tutmakla... 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen konu il© 
ilgili olsun. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Demo-
goji yapıyorsun. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Saygılar su
narım. (CHP. sıralarından gürültüler). 

3. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülcan'-
m Antalya'da vukubulan dolu ve fırtınanın mey
dana getirdiği zarara dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Antalya'da vukubulan dolu ve 
fırtına âfeti sebebiyle gündem dışı Sayın Hasan 
Ali Gülcan, buyurun. 

HASAN ALİ GÜLCAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Dünyada birçok tabiî âfetler olmaktadır. 
Dünyanın bir parçası olan memleketimiz de, 
üzüntü ile belirtmek isterim ki, - kaçınılması
na imkân bulunmadığından - zaman zaman tabiî 
âfetlere mâruz kalmaktadır. 

Geçen hafta Antalya'da fırtına ve dolu âfe
ti sonunda maalesef bâzı bahçıvan arkadaşları
mızın seraları büyük zarar görmüştür. Bu der
di, Meclise gündem dışı konuşup anlatabilmek 
için iki defa üstüste söz istedim, fakat başka 
arkadaşlara söz verildiği için bana sıra gelmedi. 

Yalnız şunu belirtmek isterim ki, durum ge
cikmiş değildir. Bu bakımdan şimdi konuşarak 
ilgililere durumu arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; dolu ve fırtına âfe
ti sonunda Antalya'da birçok sera camları tah
ribata uğramıştır. Malûmu âliniz, bu seralarda 
turfanda sebze yetiştirilir ve memleketimizin 
birçok illerine - istihlâk olunmak üzere - sevk 
edilir. 

Ama seracılık öyle nezaketi olan bir iştir ki, 
her zaman tehlike ile karşı karşıya kalmıyor ve 
böylece birçok vatandaşlarımız bundan zarar 
görüyor, işte, husule gelmiş zararın telâfisi ve 
bilhassa sera camlarının yenisinin alınıp yerine 
acilen takılması gerekir. Aksi halde serada bu
lunan sebzeler zarara mâruz kalır ve bu suretle 
bu işle uğraşan kimseler büyük zararlara uğra
mış olur. Cam bulmak hayli mesele olmakta
dır. 

Bizim dileğimiz; ilgili makamların bu duru
mu nazara alarak Antalya'da zarar görmüş olan 
bahçıvanlarımızın sera camlarının biran evvel 
temin edilip gönderilmesi hususunda gayret et
melerini istemektir. 

Ayrıca hali, vakti iyi olanlar bu camları al
ma imkânlarına sahiboldukları kadar, cam ala
rak yenisini yerine takamıyacak kadar fakir 
olanlar da vardır. Buna göre, bu fakir olanla-
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rın durumu dikkate alınarak kendilerine gerek
li kredinin verilmesinde ilgililerin dikkat ve ih
timam göstermelerini istirham ediyorum. 

Netice olarak, ilgili bakanların bu hususta 
gereken işleri yapmak üzere ilgili makamlara 
emir vermelerini bilhassa istirham eder, şimdi
den teşekkürü kendilerine bir borç bilirim. 

Sözlerimi burada son verirken saygılarımı 
sunarım. 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, haşhaş ekiminin yasaklanması hak
kında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Haşhaş ekimi konusunda Af
yon Karahisar Milletvekili Sayın Süleyman Mut
lu, gündem dışı buyurun. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 

Haşhaş ekimi ımevzuu üzerinde çeşitli yön
lerden bu kürsülerde ve basında enine - boyuna 
ve derinliğine tartışmalar olmuştur. 

Fakat benim şimdi ele alacağım husus, bun
lardan ayrı bir durum arz •etmektedir. Biliyor
sunuz, haşhaş ekimi bir kararname ile Hükü-
metimıiz tarafından yasak edilmiştir. Amerika 
ile yapılan resmî temaslardan, Amerika'nın taz
minatı bizim anladığımız mânada anlamadığı 
neticesi çıkmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, asıl şunu söylemek 
isterim ki, Amerikan halkını ve Dünyayı zehir-
liyen afyonlar Türk afyonları değildir. Birleş
miş Milletler Uyuşturucu Maddeler Şubesinin 
1971 yılında yayınladığı Ekim ayı 8 numaralı 
haber bülteninden rakam vereceğim, tercümesi
nin yanlış olmaması lâzımdır. 1970 yılında sö
zü edilen teşkilât; 221 079 kilogram eroin, 
267 092 kilogram kokain, 90 000 kilogram esrar 
ve cannais, 669 kilogram psikotrop maddeleri 
müsadere etmiştir. 

Yakalama en verimli bir nishet üzerinden 
hesaplanırsa, Amerika'da 5,5 milyon kilogram 
uyuşturucu madde kullanılıyor, ki, bu miktar, 
on da 'bir hesabı üzerinden 550 000 kilogram ham 
afyon ve buna benzer maddelere tekabbül et
mektedir. 

Halbuki Türkiye'nin yıllık ham afyon üreti
mi 125 tondur. Bu duruma göre, Türkiye'de 
üretilen afyonun Amerikan halkı ve bu zehir
leme olayı ile hiçbir ilgisinin - çok az olacağı 

veya hiç - olmıyacağı neticesi ortaya çıkmak
tadır. 

Ayrıca haşhaş 'ekiminin 1972 yılında son bu
lacağı bir kararname konusudur ve buna karar 
verilmiştir. Afyon ili, yayınlanan bu yasakla
yıcı kararname hükümlerine göre 1972 yılında 
en son afyon eken iller arasında olacaktır. Af
yon'da Sandıklı ilçemizdeki toir uygulamayı an
latmak isterim. Halka, haşhaş ekimi yaptır
mamak için Tarım Teşkilâtı 'ile kaymakamlık 
işbirliği yaparak, ekimi yapılmış eski beyan
nameleri iptal etmiştir. Halka yeniden beyan
name verecekleri ve «Haşhaş» ı çizmenin şart-
olduğunu, fazla ekim yapan ve haşhaşını çizmi-
yen ekicinin mahsûlünün yakılacağı, sahibinin 
de mahkemeye sekv edileceği ilân edilmiştir. Bu 
hareketin kanuni bir dayanağı yoktur, nedeni 
de anlaşılamamıştır. 

Bir hususu daha Hükümetin dikkatine arz 
etmek isterim muhterem milletvekilleri; 

5 Aralık 1971 yılı Pazar günü Afyon ilinde, 
7 ilin iştirak edeceği, «Haşhaş Toplantısı» adı 
altında Türkiye Ziraat Odaları [Genel Merkezinin 
tertiplediği bir toplantı vardır. Hükümetin 
yetkilileri bu toplantıda bulunmalıdırlar. Zira, 
ekici beklemekten vazgeçerek, üretici kendi çı
karları için eyleme geçebilecek şekilde bir hava 
yaratılmak üzeredir. Hattâ korkarım ki, halka, 
ekicilere yasağı dahi dinlememesi el altından 
ifade edilecektir. 

Bunun için, Hükümet, yetkilisini göndermeli 
ve halkı, haşhaş üretici ve ekicilerini inandırıcı 
bâzı vait ve hareketlerde, fiillerde bulunmalıdır. 

Dikkatinize arz ederim ve saygılarımı suna-
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

5. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar'ın ha
yat pahalılığına karşı alınacak tedbirlere dair 
(lündenı dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Yavuz Acar, hayat paha
lılığına karsı alınacak tedbirler konusunda gö
rüşlerini beyan etmek üzere gündem dışı söz ta-
lebetmişlerdir. Buyurunuz efendim. 

YAVUZ ACAR (Amasya) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Avrupa'da, özellikle Almanya'da çalışmak
ta olan işçilerimiz ile yapmış olduğum temas
larla ilgili seyahatimden henüz dönmüş bulu
nuyorum. 
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Memleket ekonomisine, alınteri dökerek 
kazandıkları dövizlerle katkıda bulunmaya ça
lışan fedakâr Türk işçilerimizle ilgili izlenimle
rimi özel bir rapor halinde Yüce Meclise sun
madan önce söz almamın nedeni, 28 . 11 . 1971 
Pazar gecesi yayınlanan televizyon programı
dır. 

«Hayat Pahalılığı» konu alınan bu prog
ramda, Sayın Hükümet temsilcisi ve sayın si
yasi partiler yetkililerinin görüşleri aksettiril
meğe çalışılmıştır. Ancak zamanın çok kısa 
oluşu yüzünden netice alınamamıştır. 

Yurdumuzda hayat pahalılığının, çözülmesi 
gereken bir problem haline geldiği, gerek Hü
kümet çevrelerince ve gerekse halk tarafından 
ve bütün siyasi partilerce kabul edilmekte ve 
bu problem için âcil bir şekilde tedbir alınma
sının gerektiği hususunda milletçe bir arzu doğ
muş bulunmaktadır. 

Bir memleketin ekonomisini ve halkının 
normal günlük yaşayışını etkileyen ve ilgilendi
ren hayat pahalılığına karşı tedbir alınması 
hususunda, yerinde olarak hepimizin, hepinizin 
malumları bulunan 28 . 11 . 1971 Pazar gecesi 
açık oturumu düzenlenmiştir. 

Sözü edilen açık oturumda : Gerek iktidar 
etmekte bulunan yetkili Hükümet temsilcisi ve 
gerekse siyasi partilerin salahiyetli temsilcileri 
yer almış bulunmakta idi. Böyle bir açık otu
rumun düzenlenmesi TRT için isabetli bir 
programdı; fakat ne yazık ki, olumlu bir şekil
de tertiplenen ve halkımızın da büyük bir dik
katle izlediğine inandığım bu programda ted
birler konusuna gelince, sayın program yöneti
cisi tarafından, süre darlığı gerekçesi ile yete
ri kadar açık oturum iştirakçilerine zaman ve
rilmemiştir. 

Bu suretle; belirli bir amaçla ele alınan ve 
temeli toplum yaşantısını ilgilendiren bir prog
ramdan beklenilen sbnuca varılamamıştır. 

TRT'nin, bütün memleketi ilgilendiren böy
le bir açık oturuma yeteri kadar zaman ayıra^ 
mayısı veya TRT'çilerin deyimi ile; Teknik or
ganizasyonu, oturumu yarıda bırakmıyacak 
şekilde düzenlememiş bulunmaları herhalde 
muhterem vatandaşlarımızı ve bizleri sukutu 
hayale uğratmıştır. 

Ne acıdır ki, böyle bir açık oturum, teknik 
imkânsızlık veya bilmediğimiz bir başka neden
le kısa süre içine ve tolerans tanınmadan sığ

dırılmağa çalışılırken, aynı gece programında 
bir çok memleketlerin şarap reklamları için 
daha geniş bir zaman ayırabilmiştir. 

Millî bir televizyonda, bu memleketin kade
ri ve yaşantısı ile ilgili konuları, fikirleri ve 
görüşleriyle yol gösterecek olan sayın Hükümet 
temsilcisi ve sayın siyasi partilerin iştirak et
tikleri programlara herşeyden daha fazla bir 
itina gösterilmesi, TRT'nin teknik ve idarî im
kânlarını bu ışık altında kullanarak halkın tat
min edilmesinin ön plâna alması herhalde en 
olağan bir yol olsa gerek. 

Hakikaten pahalılık ve nedenleri üzerinde 
ne kadar durulsa azdır. Türk ekonomisi güçlü 
bir dönemecin eşiğinde bulunmaktadır. 

Batı Almanya 'daki izlenimlerim, Türk Par
lâmentosunun ve Hükümetinin acele tedbir al
masını gerektirici niteliktedir. Şöyle ki: 

Yurda gelen işçi dövizleri 1971 yılında 500 
milyon dolara yakın olarak tahmin edilmekte
dir. Halbuki, bu miktarın en az üç, dört misli 
döviz stoku Avrupa bankalarında beklemekte
dir. 

Kalkınma gayretleri içerisinde bulunan bir 
ülke için böyle büyük ve değerli bir miktarda 
döviz, âtıl bir durumda bırakılmış'&r. Ekono
mik kalkınma, pahalılıkla mücadele biri diğe
rini etkiliyen konular olup, çeşitli imkânları 
seferber ederek çalışmak zorundayız. 

Avrupa bankalarında yatan bu çok kıymet
li döviz stokundan nasıl ve ne şekilde yararla
nabiliriz? Acele çareler düşünmek, yurda inti
kal için güven verici imkânlar sağlamak ge
rekmektedir. İşçinin kazandığı bu dövizlerle 
çeşitli yatırım harcamalarına girişilebilir. An
cak, bunun için de değerli işçilerimizin inan
ması ve itimat etmesi başlıca faktör olarak gö
zükmektedir. 

Devlet, kâr garantisi verebilirse ve muay
yen vergi muafiyetleri tanırsa bu dövizlerin ko
laylıkla yurda gelebileceğine inanıyorum. 

Bu konuda hazırlamakta olduğum izlenim
lerimle ilgili konuşmamda da açıklıyacağım gi
bi, sayın senatör ve milletvekili arkadaşlarımın 
kendi bölgelerinin özelliklerine göre, işçileri
mizin ve halkımızın elinde bulunan paraların 
bölgesel kalkınmayı geliştirici konulara ya
tırmalarını sağlamaları çok önem taşıyan bir 
tutum ve davranış olacaktır. 
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Devletin bütçe imkânlarına paralel bir ser
maye hareketine hız verebilsek - ki bu halkın 
inandırılması demek olup - bu sayede önemli ne
ticeler alabiliriz. 

Avrupa'da ve Amerika'daki büyük yatırım 
şirketleri, doğrudan doğruya halkın iştiraki 
ile kurulup, memleketleri ekonomisine büyük 
katkıda bulunarak bugünkü refah seviyesine 
ulaşmışlardır. Amerika'da çeşitli ulaşım vası
taları, köprüler, şehirlerarası yollar, modern 
tesisler ile birlikte bu nevi tesisler halkın his
sedar bulunduğu büyük şirketlere ait bulunmak
tadır. 

Devlet, bu gibi teşebbüslere uzun yılar vergi 
muafiyeti tanıdığı gibi, kolay, ucuz ve uzun va
deli kredi imkânları temin etmiş ve her türlü 
halk istismarcılığına da fırsat vermemiştir. Bu 
konuda Amerika'nın Arizona ve Nevada çölle
rinde elde edilen neticeleri örnek olarak arz 
etmek isterim. Bu bölgeler, her türlü imkânlar
dan yoksun, güç tabiat şartları içerisinde ol
duğu halde,, özel sektöre ve halka tanınan uzun 
vadeli vergi muafiyeti ile devlet garantisi saye
sinde yeraltı sularını düzen altına alma ve yağ
murlama tesisleri kurmak suretiyle büyük 
çiftçiler meydana getirilmiştir. Bu konuda dün
ya devletlerinden çok çeşitli örnekler verilebi
lir. 

BAŞKAN — Sayın Yavuz Acar, rica edece
ğim efendim. 

YAVUZ ACAR (Devamla) — Bir dakika 
sürmez efendim. 

Bu gibi tesisler sayesinde halkın iştiraki 
harekete geçirilmiş, yeni iş imkânları temin 
edilerek bölgeler değerlendirilmiş olacaktır. Bü
tün mesele,, imkân yaratma ve bunları kullan
ma meselesidir. 

Maddi imkânlar, her zaman, her yerde neti
ce alınmasına yeterli olamamaktadır. 

Psikolojik bir unsur olan itimat, inandırma 
konusunda maddi imkânlar kadar önem taşı
yan bir konudur. 

Netice olarak şunu ifade edeyim : 
Cari harcamaları % 60 ve hattâ % 70 e ulaş

mış bir Devlet bütçesinden kalkınmayı daha kı
sa bir süre içerisinde realize etmeyi beklemek 
beyhude bir bekleyiş olacaktır. Çünkü, geliş
miş, kalkınmış ülkelerin bugünkü refah seviye
lerine ulaşmalarında sadece devlet yapısının 
sözü geçerli olmamış, halkın hep beraber ya-
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palım hareketi ve katkısı geçerli olmuştur. 
Mevduat hesapları, işçi dövizleri ve muhte

lif müesseselerin ikramiye adı altında dığıttığı 
miktarlar göz önüne alınırsa; bugün Türkiye'
de halkın elinde önemli bir sermaye potansiyeli 
mevcut bulunmaktadır. Bütün mesele, harekete 
geçebilmek için halkı inandırmada ve ona ör
nek olmadadır. 

Ben şahsan, bâzı arkadaşlarım gibi kendi 
bölgem Amasya'da, Avrupa'daM Türk işçileri
nin de işitrakini sağlamak suretiyle halka açık 
bir anonim ortaklığın kuruluş çalışmalarını bi
tirmek üzereyim. 

Sayın parlömanter arkadaşlarımı ve değerli 
müteşebbis vatandaşlarımı kendi bölgeleri içe
risinde bu nevi teşebbüslere girişmeye davet edi
yorum. Çünkü, ekonomik savaşın ancak elbirli
ği ve inanış birliği içerisinde kazanılabileceğine 
inanıyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

6. — Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilin-
giroğlu'nun Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun haşhaş ekimi konusunda yaptı
ğı gündem dışı konuşmasına cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Afyon Milletvekili Süley
man Mutlu'nun biraz evvel konuştukları hu
susta, Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı söz iste
mişlerdir. Buyurun efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI AYHAN 
ÇİLİNGİROĞLU — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin saygı, değer üyeleri; 

Sayın Süleyman Mutlu, haşhaş ekimi ile ilgi
li bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında üzerin
de durulması gereken üç nokta var.. Bunlardan 
bir tanesinde; «Bâzı ilçelerde eski beyanname
lerin kabul "edilmediği, kaymakamların veya il
gililerin yeni beyanname alınması için çiftçi
leri zorladıklarını» söyledi. 

Bu, Yüce Heyetinizin bundan birkaç ay ev
vel kabul ettiği bir kanunun gereğidir. Bili
yorsunuz ki, bu yıldan itibaren haşhaş ekimi 
izin belgesine bağlanmıştır, dolayısiyle haşhaş 
ekicilerinin izin belgesi alması gerekmektedir. 
Nitekim, bu yıl bahis konusu dört ilimizde 90 
bine yakın haşhaş ekicisi izin belgesi almıştır. 

İkinci önemli bir nokta; haşhaş ekicilerine 
Hükümetimizin va'dettiği tazminat meselesidir. 

Haşhaş ekimi 1971 yılında yasak edilmiş olan 
üç ilimizde, Konya, Denizli, Uşak'taki afyon 
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üreticilerine tazminat verilecektir. Evvelce 
ilân edildiği gibi bundan, yalnız bu yılki haşhaş 
ürününü Toprak Mahsulleri Ofisine satmış olan 
çiftçiler yararlanacaklar, tazminatın hesabında 
ise afyon sakızı, tohumu ve kapsülü nazarı iti
bara alınacaktır. Böylece Sayın üreticilerimizin, 
çiftçilerimüin her hangi bir zarara mâruz kal
maları bahis konusu değildir. 

Bunun için, buradan açıklıyorum; ilgililer, 
6 Aralık 1971 gününden itibaren bulundukları 
bölgedeki Toprak Mahsulleri Ajansına veya 
ajansların kapatıldığı yerlerde Toprak Mah
sulleri Ofisi bölge müdürlüklerine ırüracaat 
ederek bu yıl teslim ettiği afyon miktarını ve 
tutarını bildirir belgeler alacaklardır. Bu belge
ler üzerinde kendilerine - biraz evvel arz ettiğim 
gibi - hesaplanacak tazminat ödenecektir. 

1972 yılında? haşhaş ekimine ancak izin bel
gesi suretiyle devam edilecek olan dört ilimiz, 
yani Afyon, Kütahya, Burdur, İsparta çiftçile
rinden, haşhaş ekiminden gönül rızaları ile 
vazgeçenler izin belgelerini iptal ettirecekler 
ve ekmedikleri haşhaş için 1971 yılında Toprak 
Mahsulleri Ofisine sattıkları afyon sakızı esas 
tutularak, yukarda arz ettiğim gibi kapsül, sap 
ve tohum nazari itibara alınmak suretiyle taz
minat alabileceklerdir. Bunun için de bu çiftçi
lerin Toprak Mahsulleri Ofisine başvurarak haş
haş ekmiyeceklerini beyan etmeleri ve yazılı 
olarak taahhüdetmeleri gereklidir. Toprak Mah
sûlleri Ofisinin yapacağı inceleme, bunun için 
yeterli olacaktır. 

Bu suretle, sayın çiftçilerimizin her hangi 
bir endişeye düşmeleri gerekmez. Ancak; bura
da üzerinde durulması gereken önemli bir hu
sus vardır. 

Devamlı bir tahrik süregelmektedir, biraz 
evvel Sayın Mutlu da söyledi : «Afyon'da yedi 
ilin ekicilerini toplayıp Hükümetin bu konuda
ki kararlarına karşı birtakım eylemler düşünül
mektedir.» Bu, yalnız afyon konusunda değil, 
hemen her konuda bu gibi tahrikler devam et
mektedir. Bu gibi tahrikleri yapanlar, bu gibi 
tahriklere vasıta olanlar, bu memlekete hizmet 
ekmiyorlar bunu bilmeleri lâzımdır. 

Ben burada Hükümet adına resmî olarak 
açıklıyorum: Bu verdiğimiz bir taahhüttür, 
bu taahhüdü icra ediyoruz, bunun için her türlü 
hazırlığımız vardır ve dediğim gibi 6 Aralık 1971 
den itibaren fiilî icraata geçiyoruz. 

Bu balamdan; yapılacak her türlü toplantı
lar vs her türlü gösteriler tamamen başka mak
satlara matuftur, ne çiftçimizin, ne memleketi
mizin hayrına değildir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 

Sayın Başkan, açıklanması için bir sual sorabi
lir miyim? 

BAŞKAN — Saym Mutlu, izin verirseniz so
ru, kanunların nıüzakorüd, bütçenin müzakere
si sırasında uygulanan bir işlemdir, gündem dı
şı konuşmada uygulamıyoruz, kusura bakma
yın. 

7. -— Ankara Milletvekili Ahmet Sakıp Hiçe-
rimez'in, Maliye Bakanlığının Personel Kanuniy
le ilgili son uygulaması ve yayınladığı bir ge
nelgeye dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Son olarak Saym Sakıp Hiç> 
riınez'e gündem dışı konuşma veriyorum Yal
nız, beş dakikanın tecavüz edilmemesi kaydına 
tabiyiz. Maliye Bakanlığının Personel Kanunu 
ile ilgili son uygulaması ve bir tamimi konusun
da görüştme yapacaktır. Buyurun efendim. 

AHMET SAKIP HÎÇERÎMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Hepimiz biliyoruz ki, 657 sayılı Kanunu 1327 
sayılı Kanunla tadilâta uğrattık ve 1327 sayılı 
Kanunun birtakım ek geçici maddeleri vardır. 
Bu ek g^çjici maddelerden bir tanesi de 5 nci 
miadde idi ve 5 nci maddenin son paragrafı «Ya
pılan intibak neticesinde daha aşağı derecelere 
intibak ettirilenlere, intibak edildikleri dere
cenin son kademle aylığı verilir.» diyordu, 

Bütün dairelerde bu madde aşağı - yulkan 
aynen tatbik edildi, fakat Maliye Bakanlığı, 
kendisinin hazırladığı bu kanundan dolayı, faz
la bir ödemeye gidileceği kanaatinle vararak, 
Sayıştay'dan bu maddenin uygulanıp uygulan-
nııyaöağı hususunda bir istizanda bulundu. Sa
yıştay bu hususu tetkik ettikten sonra uygula
manın yerinde olduğunu bir kararla tescil etti. 
Karar numarası, esas 971/5, karar 3501/2, ta
rih de 17 . 3 . 1971. Fakat Maliye Bakanlığı 
kendisinin parlâmentoya getirdiği bu kanun ta
sarısının, sonra Sayıştaya götürdüğü hususun, 
daha sonra da uygulamamak arzusunun birleş
mesinden meydana gelen yeni bir tutum Be Ba
kanlar Kuruluna başvurdu ve Bakanlar Kurulu 
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aracılığı ile kanunun ek geçici 23 ncü maddesi
ne dayanarak bu fıkranın kaldırıldığına dair 
bir karar aldı. 

Ek geçici 23 ncü maddenin âmir hükmü, Ba
kanlar Kurulunun böylesi bir tatbikatı meyda
na getirdikten sonra derhal Büyük Millet Mec
lisine bunu bir kanun tasarısı halinde getirmesi 
ve Meclisten bunun içjin muvafakat alması idi. 
Bu vecibeyi de kısmen yerine getiren Maliye 
Bakanlığı, ek geçici 5 nci maddenin son fıkra
sının kaildınlmasiyle ilgili bir kanun tasarısını 
Parlâmentoya getirdi ve parlâmento da bunu 
komisyona havale etti. Malûm olduğu veçhile, 
isizler adına görev yapan Bütçe Plan Komisyonu 
bu tatbikatı kaldırma noktasında birleşirken 
uygulama noktasından Hükümetle bir olmadı. 
Hükümetin getirdiği teklife göre, bu ek geçjici 
5 nci maddeye göre ödenmiş olan paraların he-
mJen geri alınması veya takside bağlanması ileri 
sürülüyordu, halbuki sizler adına hareket eden 
komisyon bu şekli benimsemedi; çünkü memur
ların Personel Kanunu gereğince bugüne kadar 
ödenımiyen dokuz aylık bir alacakları vardı; 
alacaktan kesilip verme noktasına gelince, bu 
kadar pasif kalmanın doğru olmadığı noktasını 
da birçok üye dile getirdi ve sonunda dokuz ay
lık birikmiş alacaklarının kendilerine ödenmesi 
zamanında bu farkın kendilerimden kesilmesi 
yani maihsubedilmesi şeklini benimsedi. 

Parlâmentonun benimsemiş olduğu bu şeddi 
Yüce Heyetimize gelmedi ve yedi aydır getiril
medi, fakat «müruru zaman devlet alacakları 
konusunda bir yılla sınırlıdır» esbabı mucilbe-
sine dayanılarak, Muhasebat Genel Müdürlüğü 
genel tebliğleri seri numarası 268, 141291 e 
484/49465 sayılı Maliye Bakam yerine Orhan 
Çam, imzasını taşıyan bir genelge yayınlandı 
ki, aşağı-yukarı şu cümlelerle bitiyordu, ek ge
çici 5 nci maddeden dolayı farklı ücret almış 
fakat bu farklı ücretleri durdurulmuş olan me
murlar için: «Bu durumda söz konusu alacak
lardan bugüne kadar tahsil edilmiş olanlar hak
kında bir işlem yapılmasına mahal bulunma
makta. Çok zor durumda kalmaları bahis konu
su olanlar için, borcun senede bağlanması sure
tiyle aylık tutarlarından % 8 oranında tevki-
fat yapılacak şekilde taksitlendirilerek, tahsili 
cihetine gidilmesi uygun görülmektedir. 

Diğer taraftan borçlarını senede bağlamayı 
kabul etmeyenler için genel hükümlere göre 

kovuşturma yapılacağı gibi, daha önce aylık tu
tarlarının % 8'inden daha düşük bir oranda 
taksitlendirme yapılmış ise, bu defa % 8 oranı
na yükseltilmesi de gerekecektir.» 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, süreniz bitti, 
lütfen toparlayın. 

SAKIP HÎÇERÎMEZ (Devamla) — Bağlı
yorum efendim. 

Görülüyor ki, iki büyük hata yapılmıştır. 
Bir tanesi, bu bir yanlış tatbikat değildir, ka
nunun âmir hükmüne göre yapılmış bir tatbi
kattır. Ve Hükümet de, Maliye Bakanlığı da 
bunu bu şekilde kabul etmiş ve bir kanun tasa
rısını Yüce Meclise getirmiş, komisyondan da 
geçmiştir. 

Şimdi komisyonun da Meclise niyabeten 
yaptığı bu çalışma, toptan veya taksitle bir ke
silme değil ama, dokuz aylık alacaklarından 
ilerde mahsubedilmesi fikrini benimsediği sıra
da bu şekilde tehtitkâr, M, kelime şudur: «bu 
şekilde muvafakat etmeyenler hakkında ko
vuşturma yapılacaktır» şeklinde bir tabir -kul
lanılmak suretiyle, bugün ikiyüzbin kamu per
sonelinden (İktisadî Devlet Teşekkülü, belediye 
ve özel idare personeli dahil) ve 80 bin tane 
de yanlış muameleye mâruz kalmış olan ve ken
di kusurları bulunmıyan kamu personelinden 
% 8 oranında bugünkü aylıklarından para ke
silmektedir. 

Yumurta edebiyatının yürütüldüğü bir dev
rede böylesi bir haksahibi kütleden kendi hak
larını ödemeden, -ama sen şurada Devlete kar
şı borçlusun diye- Devletin kendisine olan bor
cunu unutup, böyle bir yola gitmek büyük bir 
hatadır. 

Saym Hükümetten istirhamımız bu tatbika
tın durdurulması merkezindedir. Beş liralık, 
bir liralık, on liralık bir tevkif at yapılmak su
retiyle bu müruru zaman kestirilmek yolu da 
vardır, eğer bütün yollar tıkanmışsa hiç olmaz
sa bu yoldan hareket edilebilir. İkinci yol da 
zaten kanun Meclise gelmiştir, Yüce heyetinize 
inmesi çabuklaştırılır ve böylece bu kadar, 280 
bin aile mağdur edilmez. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
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8. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı Osman olcay'a, dönüşüne kadar; Dev
let Bakanı Başbakan Yardımcısı Sadi Ko-
çaş'ın vekillik etmesine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/687) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı teskeresi
ni okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

Osman Olcay'ın dönüşüne kadar; Dışişleri Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı 
Sadi Koçaş'm vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
İÇİŞLERİ BAKANI HAMDİ ÖMEROĞLU 

— Sayın Başkan, müsaadeniz olursa Sayın Sami 
Arslan'm gündem dışı konuşmalarına cevap 
vermek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Gündeme geçmiş olmamız itiba
riyle bu talebinizi yerine getiremiyeceğim Sayın 
Bakan. Bunun dışında usul hükümlerinin mü
sait olduğu bir konuşma talebi olursa yerine ge
tiririz, efendim. 

9. —• Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hacmi, 
için dövizlerinin değerlendirme şekli, teşvik ted
birleri ve Hükümetin gen&l iktisadi tutumu hak
kında, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/39) 

BAŞKAN — Sayın Turhan Feyzioğlu ve ar
kadaşlarının bir genel görüşme önergeleri var, 
okutuyorum. 

26 .11.1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisinde bir genel görüşme açılması 

suretiyle iktisadi politikamızın bütün yönleriy
le ele alınması zaruretine inanıyoruz. 

1. Hayat pahalılığındaki hızlı ve devamlı 
artış,, vatandaşların geçim sıkıntısını durma
dan büyüttüğü gibi, millî ekonomi bakımından 
da tehlikeli olmaya başlamıştır. Fiyat artışları
nın bir kısmı devalüasyonun tabiî ve kaçınılmaz 
sonucudur, Bundan önceM Hükümetin bâzı ic

raatı, hayat pahalılığını artıran sebepler ara
sındadır. 

Ancak Erim Hükümetinin iktisadi politika
sını yürüten bakanların tutum, icraat, beyan ve 
davranışları, fiyatların devamlı ve tehlikeli 
surette artmasını körüklemiştir. 

Devalüasyon sonrasında fiyatların tekrar 
çığımdan çıkmaması ve devalüasyondan bekle
nen faydalı sonuçların elde edilebilmesi için 
gösterilmesi gereken dikkat, ne yazık ki göste
rilmemiştir. 

Bugünkü gidiş, devalüasyondan bir süre son
ra kurulması zaruri olan yeni denge ve istik
rara kavuşmaktan uzak olduğumuzu göstermek
tedir. • 

2. Bu yıl, tabiat şartlanmanın alanında 
müstesnaderecede yüksek bir üretim seviyesi
ne ulaşmamızı mümkün kılmıştır. Geçen yıllar
da, plân hedefi olan % 4,1 oranındaki gelişme 
yerine % 1 civarında kalan üretim artışı, bu 
yıl % 8 e yaklaşmaktadır. 

Devalüasyondan beklenen sonuçlardan biri 
olan «işçi dövizi» artışı, iyimser tahminleri büe 
geride bırakacak ölçüde gerçekleşmiştir. Mer
kez Bankası kasalanna bu yıl girmesi bekle
nen «işçi dövizi» miktan, ihracattan sağlama
yı umduğumuz toplam döviz miktanna yakın
dır. 

1964 te toplam ihracatımız 400 milyon doları 
ilk defa aştığı zaman milletçe duyduğumuz se
vinci hatırlarsak, bir yılda, yalnız işçilerimizin 
Merkez Bankasına 500 milyon dolar tutarında 
döviz göndermelerinin dış ödeme dengemize ne 
kadar büyük bir ferahlık ve Hükümete ne ge
niş imkânlar sağladığı derhal anlaşılır. 

3. — Hükümetin icraat ve gayretinin sonu
cu olmıyan bu iki büyük faktör, 1971 de millî 
gelirimizde çok büyük bir artış sağlamaktadır. 
O kadar ki, kalkınmanın motoru olarak ilân edil
miş olan sanayi sektöründe, üretim, % 12 olarak 
tesbit edilmiş bulunan plân hedefinin çok geri
sinde kaldığı halde, tarım ve işçi dövizi alanın
daki müstesna ilerleme, sanayi sektöründeki ak
samayı telâfi ederek millî gelir artışını plân he
definin üstüne çıkarmaya kâfi gelecektir. 

Takdir edilir ki, bir ülkenin kalkınma ka
deri, kontrolü elimizde olmıyan tabiat şartlarına 
veya başka ülkelerin iktisadi konjonktüründeki 
bir duraklamanın sona erdirebileceği işçi muha-
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ceretine bağlanamaz. Türkiye içinde verimli ya
tırımları hızla geliştirmek zorunluğu vardır. 

4. — Halbuki, takibedilen iktisadi politika 
yüzünden, yatırımları, sınai üretimi, ihracatı sü
ratle artırmak için devalüasyondan sonra elimi
ze geçen müstesna fırsatları yeteri kadar değer
lendiremediğimiz ortadadır. 

Ciddiyetten uzak beyanlarla, hasmane davra
nışlarla, faydasız bürokratik engellemelerle ve 
yersiz tehditlerle, vatandaşın teşebbüs hevesi kı
rılmıştır. 

12 Marttan önceki anarşik duruma son vere
rek yurtta huzur ve sükûnu sağlıyan Sıkıyöne
timin başarısına rağmen, bâzı bakanların sorum
suzca davranışları, ekonomik hayatta güven ve 
huzur bırakmamıştır. 

5. — Resmî israfı ve ölçüsüz şekilde artan 
Devlet cari masraflarını kontrol altına alacak 
tedbirler ihmal edilmiş; Hükümet geçim en
dekslerini yükseltecek, dar ve orta gelirlileri ha
yat pahalılığının yükü altında ezip inletecek fi
yat artışlarına âdeta öncülük etmiştir. 

6. — Geniş ölçüde finansman Kanununun so
nucu olarak, inşaat sektörü gibi bâzı dallar kor
kunç bir durgunluğa sürüklenmiştir. Bu dur
gunluk, pek çok sanayi kolunda üretimi yavaş-
latmıştır. Hükümetin işe başladığı günlerde 
bu durum - ve durgunluğu ortadan kaldıracak 
tedbirler - açıkça ortaya konduğu halde, bütün 
bir inşaat, yatırım ve üretim mevsimi heba edil
miştir. 

7. — ihracatı ve özellikle mamul mallar ihra
cını teşvik etmek Türkiye için hayati bir dâva
dır. Hükümetin konuyu ele alış tarzı hatalarla 
doludur. Devalüasyondan beklenen «ihracat 
hamlesi» anlaşılmaz bir tutumla baltalanmıştır. 
Hükümet de bu konuda ölçüyü kaçırdığını an
lamıştır; bir hayli zaman israfından sonra, bü
rokratik engelleri gevşetmek ve zaman kaybını 
telâfi edici bâzı tedbirler almak zorunluğunu 
duymuştur. Fakat dış ticaret dâvamız çeşitli 
yönleriyle ele alınıp tartışılmaya muhtaçtır. 

8. — Emisyon hacmında son sekiz ayda göze 
çarpan artış, emisyon yükselişinin çok aşırı Ölçü
lere vardığı yılları da gölgede bırakmıştır. Bu
nun sebepleri ve sonuçları üzerinde durulmalı
dır. 

Hayat pahalılığındaki artış, şüphesiz, emis
yon artışı ile dorğudan doğruya ilgilidir. 

9. — İthal mallarının pahalılaşması sebebiyle 
bâzı yatırımlarının nakdî değeri şişkin görünse 
bile, «fizikî» yatırım miktarı üzerinde dikkatle 
durmak zorunluğu vardır. Türkiye'yi tehdide-
den en büyük tehlikelerden biri olarak gördü
ğümüz «işsizlik», hatalı politikaların ve ihmal
lerin sonucu olarak, durmadan büyümektedir. 

10. — Türk ekonomisinin geleceği bakımın
dan ümitli olmamız ve büyük hamlelere girişme
miz için son derecede müsait şartların bir araya 
geldiği bir dönemde, lüzumsuz yere, geniş ölçü
de sorumlu mevkidekilerin sorumsuzca beyanla
rı yüzünden, karamsarlık, gelecek hakkında gü
vensizlik, ümitsizlik, yatırım hevesinde gerileme 
gibi ağır ve tehlikeli bir psikolojik havanın ikti
sadi hayatımıza musallat olması elem vericidir. 

Hükümetin iktisadi felsefesi ve gerçek niyet
leri berraklığa kavuşursa bu havanın dağılması 
mümkün olabilir. 

Millet Meclisinde, hayat pahalılığı, yatırım
lar, işsizlik, resmî israf ve resmî zamlar, dış ti
caret, emisyon hacmi, işçi dövizlerinin en iyi de
ğerlendirilme şekli, millî ekonomimize en yarar
lı ve en dürüst ölçülerle uygulanması gerekli 
olan teşvik tedbirleri ve Hükümetin genel ikti
sadi tutumu hakkında bir genel görüşme açılma
sını; bu suretle gerçeklerin ve alınması gerekli 
tedbirlerin aydınlığa kavuşturulmasını arz ve 
teklif ederiz. 
M. G. P. Grupu Başkanı M. G. P. Grup 
Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu Başkanvekili 

Kayseri Milletvekili Dr. Vefa Tanır (Konya) 

M. G. P. Grup Başkanvekili 
M. Nebil Oktay (Siirt) 

BAŞKAN — Günıdıemiidelki yerini alaöaJk, sı
rası geldiğinde gıenıel görüşme açılıp açıima-
mıası görtüşıülecelktiır. 

10. — Adana Milletvekili Alpaslan Türkeş'-
in; yurt dışında çalışan Türk işçileri ile ailele
rinin sosyal ve ekonomik sorunlarının tesbiti 
maksadi/yle Anayasayım 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/94) 

'BAŞKAN — Sayın Alpaslan Türkeş tara
fından verilmiş bulunan bir Meclis araştır-
ımjası dıöteğimjiı havli önerge vardır, okuitaıyoruım. 
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(Miıll/st Meclisli Yüksıek Başkanlığına 
Arnikam 

Çeşitli yabancı devletlerin istekleri.. 
ıÇeşitli yabancı devletlerin istekleri üze

rime, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin al
mış oldukları karar gereğince yurt dışına 
15 seneden fazla zamandır işçi gönderilmekte, 
bu miktar 1971 yılında 700 bûn civarında bu
lunmaktadır. işçilerimizin yurt dışındaki ça
lışmaları her ne (kadar Çalışıma Bakanlığı ve 
oma bağlı kurular tarafından yapılmakta ise 
de muhtelif tarihlerde bir vatandaş ve bir 
Parlâmento üyesi olarak Almanya, Holân-
da ve ısair devletlerde çallşan işçilerimizle 
yapılan temaslar ve onların »dertleriyle il
g i ! tanzimi edilen raporlar zamanında yetMİ 
yerlere sunulmuş olmasına rağmen bugüne 
kadar yurt dışında çalışan işçilerimizin ta
lepleri hiçbir ısureltle yerine gıeıtiMlmemıig-
tir. ıSon defa Ekim ayı içerisinde vâlki da
vet üzerine islerimizin derdini mahallinde 
tesbit ve çarelerini aramak öüzumuyle yuıit 
dışına güttdım. Yaptığım temaslar sonucunda, 

1. Yurt dışında çalışan işlilerimiz, düğer 
memleketlerden Almanya, Belçika ve sair mem
leketlere çalışmak için gelen işçilerle eşit hak
lara sahilbolmadıkları vâJki şikâyetler ve ve
sikalar üzerindeki incelenmeler netliceısdnde 
açıkça anlaşılmıştır.. 

2. — Yurt dışındaki! işçilerimizin dertle-
rlnl mahallinde tesbilt ve esbabına tevessül 
etmek üzere mııuhtelilf tarihlerde birçolk Çahş-
ma bakanlarımız ve diğer balkanlar yurt dı
şına gidip güya bu noksanları gidermek 
için seyahatler tertibetımiş iseler de bu tetkik 
seyahatlerinden bulgüne kadar hiçbir netice 
alınmamış ve yurt dışında çalışan işçilerimi
zin durumu daha da ağırlaşmıştır. 

3. Yurt dışındaki işıçileriımiiz İzinli oîa-
tfaJk yurda döndüklerinde (karayoluyla ge
lenler hudut, karakol ve giimrüMerinde tarifi 
öimkâmsız işkencelere mâruz bırakılmakta ve 
almteriyle kazandıkları paralarla efradı aile
sine hediye olarak getirdikleri eşyalar adet
leri birden fazla olmaması ve gümrük resmine 
tâbi bulunmamasına rağmen müsadere edil
mekte ve bu hediyelerin kurtarılması için ka
nun dışı teklifler ileri sürülerek elde edil
mekte ve bâzı gümrük memurlara bu yüzden 
işçilerimizden kanunsuz menfaat temin 

etmektedirler. Nitekim (hür kısım işçileri 
mliızin şikâyeti olarak hududa gelindiğinde 
hediyelik bu eşyaların bir kısmı gümrüğe 
tâbidir diye ellerime makbuz verilip 2 gün 
sonra gelmeler!]! bildirilmekte ve 2 gün sonra 
bu işçilerimiz tekrar gümrüğe geldiklerinde 
makbuzu veren memurların bu makbuzun 
aslı olmadığının ve bu makbuzu kabul ede-
miyecekleıiini ve gümrük idaresine bu mak
buz karşılığı mal verilmedipnfii ileri sürüp 
sahte makbuzla gümrüklerde iş yapıldığı ve 
işçilerimiz bu yoldan da zarara mâruz bırakıl
dıkları şikâyetlerden anlaşılmaktadır. 

4. Yurt dışındaki fişlilerimiz Türkiye'deki 
yakınlarına gönderdikleri paraların zamanın
da yerlerine ulaşamadığını söyliyerek şlikâ-
yetçi olmaktadırlar. Meselâ Almanya'daki bir 
işçimliz, Türkiye'deki yakınma gönderdiği bir 
paranın ancak 3 - 4 ay sonra mahalline ulaş
tığım ve paranın geç gelmesi sebebiyle bono
sunun zamıamında ödenmediğini ve bu cümle
den evinlim satıldığını beyan etmektedir. Bu 
işçimiz ilgili Alman posta idaresine yaptığı 
ımüraoaat da zamanında paranın Türkiye'ye 
gönderildiğini İspatlamış ve İm havaleler PTT 
mim ihmali yüzünden geç olarak üstlerimizin 
efradı ailesine ulaştığı tesbit edilmiştir. 

5. Yunt dışında vazife gören ilgili temsil
cilerimizin bâzıları vazifelerimi ilhama! etmekte 
ve içşıilerianizle gereği şekilde ilgilenmemek
tedirler. işçilerimiz konsolosluk kapılarında 

' saatlerce bekletilmekte bu yüzden çalıştıkları 
yerlerden gündelMerimi noksan almakta ve 
zarara uğramaktadırlar. Bu cümleden olarak 
çalıştıkları ülkelerin Ibayramları Türkiye'yi 
ilgilendirmediği halde konsoloslarımız Türk 
millî ve dinî bayramlarında kapalı olduğu gibft 
ayrıca 'bizîi ilgilendirmiyen dış memleketlerin 
bayramlarında da kapalı 'bulunmakta ve va
zife yapmamakla işçilerimizin işlerini takipsto 
bırakmaktadırlar. Yine aynı cümleden ola
rak din görevlisi imam ve hatiplerin de işçi
lerimizin kesilf Mumduğu yerlerde vazife 
görmeleri gerekirken bu şahısların konsolos
luklarda kâtiplik vazifesiyle tavzif edildikleri 
ve vazifelerini yapamadıkları esefle müşaha-
de edilmiştir. 

6. Yurt dışında çalışan kadın işçileriımli-
zin durumu yürekler acısı manzara arz et
mektedir. Bu işçilerliımjizi himaye eden hiçbir 
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makam olmadığı gibi kadın işçilerimıiz ken
di "hallerine bırakılmakta bu halleriyle de 
memleketimizdekü ailevi münasebetleri günden 
güme sarsılmaktadır. irade terbiyesimi sağlıyan 
uzun süreli bir hazırlık devresi geçirilmeksi
zin çok farklı bir sosyal ortamın içine g*i-
ren kadın işçilerimizin bocalamalarına sebebol-
maiktadıır. 

7. Yurt dışında çalışan 700 bin kadar 
işiçimliz çalıştıkları yerleri tahminen 100 bin 
civarında aileleriyle birlikte çalışmakta ve 
beraber oturmaktadır. Bu işçilerimizin çocuk
ları okuma yönünden aynı haklara sahip Tür
kiye'deki çocuklarımızla beraber tahsil yapa
rak yetişmeleri tabiî hakları iken amaalesf bu 
çocuklarımız hükümetlerim (ilgisizliği yüzün
den öğretmen ğönderilmiyerek kendi hallerine 
terkedilmekte bu yüzden de bu yavrularımız 
millî eğitimden yoksun kalmaktadırlar. 

8. Yun t dışındaki işçilerimizin anavatan
dan binlerce kilometre uzakta bulunmaları 
Türk radyo istasyonlarının teknik bakımdan 
yetersiz olmaları Türk gazetelerimin dağıtımı 
ile1 ilgili bir merkezi teşkilâtın bulumımafması 
işçilerimizin. mecburi olarak demirperde ge-
Ttiısi radyo istasyonlarımın propaganda nıiteli-
ğindeki Türkçe yayımlarını takibe zorlamakta, 
Alman radyo istasyonlarının diğer yabancı 
işçi gruplarına hitaben yaptıkları bu yayımla
rın bizim işçilerimize uygulanmaması işçilerimiz 
nezdiimde bir aşağılık duygusu yaratmaktadır. 

9. Yurt dışında çalışan işçierimizlin ka
zandıkları meblâğ milyarlarla lirayı bulduğu 
halde işçilerimiz bu paralan Alman bankala
rıma yatırmakta ancak cüzi bir miktarı Tür
kiye'ye gelmektedir. Sebebi, işçilerimiiıze sorul
duğunda ışık sık kazandıkları parayla Türk 
Hirası arasımda kur farkımın olması ve bu yüz
den bankalarımızın gösterdikleri formalite 
zorluğu ' ve işçilerin tasarruflarımı Türkiye'ye 
yararlı bir döviz kaynağı haline getirmek ve 
bunları verimli) yatırım projeleriyle ilgilen
dirmek üzere Türkiye'de hazınlanan plânlar 
çerçevesinde kendilerine rehberlik edilmemesi, 
ileri sürülmektedir. 

10. Yurt dışında işçilerimizle yaptığıımız 
muhtelif temaslar sonucunda işçilerümiz mem-
leketimlizde yapılam seçimlere katılmadıkla
rından dert yanmakta ve kendileri gibi aynı 
yende çalışan diğer memleketlerin işçilerimin 
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memleketlerindeki seçimlere katıldıklarını bil
dirip Anayasanın vatandaşlara tanıdığı seçmek 
ve seçilmek hakkının yurt dışımda da olsa ay
nen t'stbilkini: istemektedirler. 

Yukarıda sıralanan sebepler ile Yüksek 
Meclis huzurunda yapacağım konuşmada su
nacağım diğer sebeplere binaen Anayasanın 
88 mci maddesi gereğince yurt içimde ve yurt 
dışında ve gümrüklerde işçi sorunlariyle ilglMı 
Meclis Araştırması açılmasına karar verilme-
<sjmi saygıyla arz ve rica ederim. 

Adana Milletvekili 
Alpaslan Türkeş 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sı
rası geldiğinde görüşülecektir. 

11. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Muilu'nun, Gündemin 42 nci sırasında bu
lunan, «Devalüasyon kararından sonra tarım 
ürünlerinin maliyetine eklenen zamlar sebebiyle 
üretimin istenen ölçüde gelişip gelişmeyeceğinin 
tesbit» konusunda Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesinin yazılı soruya çevrilmesini isii-
yen önergesi. (4/232, 10/39) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, onu 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
Gündemin 42 nci sırasında bulunan «Deva

lüasyondan sonra tarım ürünlerinin maliyetime 
eklenen zamlar sebebiyle üretimin istenilen öl
çüde gelişip gelisjmiyeceğinin tesbiti» hususu
nun yazılı soruya çevrilmesine müsaadelerinizi 
arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Süleyman Mutlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, gereği 
yapılacaktır. 

12. — Grup başkanvekilleri ve yetkili idare
cilerin yaptıkları toplantı sonunda, bundan böy
le, Çarşamba günlerine ait gündeme sözlü soru
ların baştan itibaren elli tanesinin alınmasına 
dair verilen temenni kararı. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündeme ait bir 
husus var, on^bilgilerinizje sunacağım ve tas
viplerinizi alacağım. 

Gmp başkanvekiüerinin ve yetkim idareci
lerin bugün yaptıkları toplantı sonunda, sözlü 
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soruları da içine talan Çarşamba günlerine ait 
gündemle, bundan böyle sözlü soruların ellişer 
tane alınması hususunda umumi bir arzu ve 
istek ortaya atılmıştır. Anoalk, bu hususta Yüce 
Meçisin tasvibini almak gerekmektedir. 

Gündemin 'beyhude bir şişkinlik içimde ol
maması ve birtakım emeklerin ve ısadır şeylerin 
boş yere sarf edilmemesini teminen bu temen
ninin Genel Kurulun oyuna sunulması karar-
lıaştınlımıştır. ıSayın Genel Kurul üyeleri bu 
hususu tasvibettikleri takdirde Çarşiamba gün
leri gündemimizde siözlü soruların baştan iti
baren 50 tanesinin yer alması hususu Hükü
met üyelerinin de burada hazır bulunmaları 
bakımından, kolaylık sağhyaöaktır. !Bu sebep
le bu temayülü ve Başkanlığın bu düşüncesini 
Yüce Heyetinizin tasviplerime sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

13. — Bağcılığımızın modem şekilde gelişti
rilmesini, verimin artırılmasını çiftçiye geniş 
kredi imkânı sağlanmasını temin etmek üzere 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye se
çimi. (10/14) 

14 .— Tarihî eser kaçakçılığının önlenmesi 
maksadiyle kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nuna üye seçimi. (10/15) 

15. — Ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının 
meydana getirdiği sonuçları tesbit etmek mak-
sadiyle kurulan Meclis Araştırma Komisyonu
na üye seçimi. (10/16) 

16. — Hazine topraklarının dağıtımı konu
sundaki aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri 
aydınlatmak ve alınması gerekli tedbirleri tes
bit etmek üzere kurulan Meclis Araştırma Ko
misyonuna üye seçimi. (10/18) 

17. — Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yüksel
tilmesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek üzere kurulan Meclis Araştırma Komis
yonuna üye seçimi. (10/19) 

BAŞKAN — Bu beş seçimin birlikte yapıl
ması hususunu tasviplerinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bir önergem 
vardı. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette bir başka öner
ge daha var, müsaade edin, okutacağım. 

Üç kişiden müteşekkil bir tasnif kurulu için 
ad çekiyorum: 

Sayın ismail Arar?.. Yok. 
Sayın Tekin Erer?.. Yok. 
Sayın Çetin Yılmaz?.. Yok. 
Sayın Yusuf Uysal?.. Yok. 
Sayın Süleyman Demirel .. Yok. 

. Sayın Hüsamettin Akmumcu?.. Yok. 
Sayın Nail Atlı?.. Yok. 
Sayın Nurettin Özdemir?.. Yok. 
Sayın ismet Angı?.. Yok. 
Sayın Haydar Özdemir .. Yok. 
Sayın Mazhar Arıkan?.. Yok. 
Sayın Akgün Silivrili?.. Yok. 
Sayın Musa Kâzım Özeke?.. Burada. 
Sayın Ömer Eken?... Yok. 
Sayın Hasan Akçalıoğlu?.. Burada. 
Sayın Şinasi Çolakoğlu?.. Burada. 
Sayın Musa Kâzım Özeke, Sayın Hasan Ak

çalıoğlu ve Sayın Şinasi Çolakoğlu arkadaşla
rımız Tasnif Kuruluna seçilmişlerdir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, seçime geçmeden evvel bir şeyi yerine ge
tirmeniz lâzımdır. Geçen oturumda Başkanlık 
eden arkadaşımızın Yüce Heyete arz ettiği be
yanı yerine getirmeye mecbursunuz, Başkanlık 
Divanı.. 

BAŞKAN — Getireceğiz. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Benim önerge

min sunuşlar kısmında oya konması lâzımdır. 
«Başkanlık Divanının Genel Kurula Sunuşları» 
kısmında yer alan bir önerge muameleye konma
dan gündemde yazılı maddelere girmek müm
kün değildir. Çünkü, biz bir konunun öne alın
ması için teklif yaptık. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, gündemin ilk beş 
maddesi uygulanıyor. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
bizim önergemiz «Başkanlık Divanının Genel 
Kurula Sunuşları» kısmına giren bir önergedir 
ve gündemde yazılı değildir. Bizim önergemiz 
muamele gördükten sonra birinci maddeye ge
çersiniz. Yüce Meclis bizim önergemizi birinci 
madde olarak kabul ederse o zaman ne yapacak
sınız? 

Seçimlerden evvel bizim önergemizi muame
leye koymaya mecbursunuz, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Seçim için ismi okunan üyele
rin ellerindeki kâğıtları sıra ile oy kutularına 
atmalarını rica edeceğim. 
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, beyanıma cevap vermiyecek misiniz 

BAŞKAN — !Sayın Ataıöv, isiz de çok iyi bi
liyorsunuz ki, bir maddenin uygulanmasına ge
çildikten sonra «bir başka maddeye geçilsin, 
başlanan yarıda bırakılsın» şeklinde bir tale-
bolmaz. Oy pusulaları dağıtılmış,, seçim işlemi
ne başlanmış, oylar atılacak vaziyette iken siz 
diyorsunuz ki, bu dursun,, önergem okunsun.. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
ben daha evvel, siz bu muameleye geçmeden 
önce söyledim. Başkanlık bunu kasdı mahsusla 
yapmaktadır, sarih olarak söylüyorum. Bu öner
geyi bugünkü Başkanlık Divanında görüştü
nüz, ben haklıyım. Pahalılık konusundaki öner
genin öncelik almamasını istiyorsunuz, bunu 
önceliğe koymamak için bu muameleyi bilerek 
yaptınız. Sizden evvelki Başkanlığın geçen otu
rumda Genel Kurula yaptığı beyanı da bu su
retle yerine getirmediniz. İki Başkan arasında 
çelişkiye düştünüz, usulsüzlük yaptınız. Size 
olan saygıma rağmen bunu, zabıtlara geçmesi 
için. söylemeye mecburum. 

BAŞKAN — Sözünüz bitti mi? 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bitti. 
BAŞKAN — Bütün bu söylediklerinizin ta-

mamiyle aslı olmadığını, eğer şu anda kanaati
mi izhar temek icabetse, zannediyorum sizin 
için hiç de iyi olmıyacağını, ifade etmekle ikti
fa edeceğim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başka
nım, benim için ne iyi olmıyacak? 

BAŞKAN — Şu bakımdan arz edeyim; ileri 
sürdüğünüz fikirler tamamiyle konuşulmamış, 
izhar edilmemiş, tarafımdan hiçbir suretle böy
le bir kanaat taşınmamış olduğunu bilmeniz kâ
fidir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Önerge için 
«okundu» dediniz Sayın Başkan. (D. P. sırala
rından «Otur be!» seseleri) 

BAŞKAN — Önergenin okunup okunmama
sı sadece gündemdeki bir sıra meselesi sebe
biyle sonraya kalmıştır. Bu kadar ısrar edeceği
nizi ve usul hükümleri bu ısrarınızın yerine ge
tirilmesine müsait olduğu anda bu ısrarınızın 
yerine getirilmesine sizden evvel ben yardımcı 
olmak arzusundayım. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ne zaman? 
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BAŞKAN — «Ne zaman» diyorsunuz ama, 
seçime geçtikten sonra kalkıp bu konuda ısrar 
etmenizin herhalde gereksiz olduğunu kabul et
meniz lâzım. 

Seçimlere başlıyoruz efendim. 
Adana seçim çevresinden başlamak sure

tiyle oylar toplandı). 
BAŞKAN — Tasnif Kuruluna ayrılan Sayın 

Şinasi Çolakcğlu, Sayın Hasan Akçalıoğlu, Sa
yın Kâzım Özeke'nin yerlerini almalarını rica 
ediyoruz. 

Başka oy kullanacak sayın üye var mı efen
dim? Yok Oylama işlemi bitmiştir, kutuları kal
dırınız. 

(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — Tasnif Komisyonu tarafından 

Başkanlığa sunulan seçim sonuçlarını arz edi
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesi

ni, verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi 
imkânı sağlanmasını temin1 etmek üzere kuru
lan Meclis Araştırma Komisyonu üyelikleri için 
yapılan seçime 123 üye katılmış ve neticede 
ekseriyet olmadığından ismen tasnif yapılma
mıştır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

M. Kâzım Özeke Hasan Akçalıoğlu 
(İstanbul) (Antalya) 

Üye 
Şinasi Çolakoğlu 

(Gaziantep) 
BAŞKAN — Ekseriyet alınamadığından se

çim tekrar oylanacaktır. 
Yüksek Başkanlığa 

Tarihi eser kaçakçılığınım önlenmesi mak-
sadiyle kurulan Meclis Araştırma Komisyonu 
üyelikleri için yapılan seçime 123 üye katılmış 
ve neticede ekseriyet olmadığından ismen tas
nif yapılmamıştır. 

Arz olunur. 
üye Üye 

M. Kâzım Özeke Hasan Akçalığlu 
(istanbul) (Antalya) 

Üye 
Şinasi Çolakoğlu 

(Gaziantep) 
BAŞKAN — Ekseriyet alınamadığından se

çim tekrarlanacaktır. 
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Yüksek Başkanlığa 
Ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının mey

dana getirdiği sonuçları tesbit etmek maksadıy-
le kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyelik
leri için yapılan seçime 123 üye katılmış ve ne
ticede ekseriyet olmadığından ismen tasnif ya
pılamamıştır. 

Arz olunur. 
üye Üye 

M. Kâzım Özeke Hasan Akçalığlu 
„ (istanbul) (Antalya) 

Üye 
Şinasi Çolakoğlu 

(Gaziantep) 
BAŞKAN — Ekseriyet alınamadığından se

çim tekrarlanacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 

aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek üzere kurulan Meclis Araştırma Komis
yonu üyelikleri için yapılan seçime 123 üye (ka
tılmış ve neticede ekseriyet olmadığından ismen 
tasnif yapılmamıştır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

M. Kâzım Özeke Hasan Akçalığlu 
(İstanbul) (Antalya) 

Üye 
Şinasi Çolakoğlu 

(Gaziantep) 

BAŞKAN — Ekseriyet alınamadığından se
çim tekrarlanacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Doğu ve Güney-Doğu bölgelerimizin.kalkın

dırılması ve yaşama seviyesinin yükseltilmesi 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek üze
re kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üye
likleri için yapılan seçime 123 üye katılmış ve 
neticede ekseriyet olmadığından ismen tasnif 
yapılmamıştır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

M. Kâzım Özeke Hasan Akçalığlu 
(istanbul) (Antalya) 

Üye 
Şinasi Çolakoğlu 

(Gaziantep) 
BAŞKAN — Ekseriyet alınamadığından se

çim tekrarlanacaktır. 
Seçim sonuçlarına göre Genel Kurulda ço

ğunluğun kalmadığı tesbit edildiğinden, 3 Ara
lık 1971 Cuma günü saat 15,00 te toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,35 
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1 . 12 . 1971 Çarşamba 

Saat : 15.00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bağcılığımızın modern şekilde gelişti
rilmesini, verimin artırılmasını çiftçiye geniş 
kredi imkânı sağlanmasını temin etmek üzere 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi. (10/14) 

2. — Tarihî eser kaçakçılığının önlenmesi 
maksadiyle kurulan Meclis Araştırma Komis
yonuna üye seçimi. (10/15) 

3. — Ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının 
meydana getirdiği sonuçları tesbit etmek mak
sadiyle kurulan Meclis Araştırma Komisyonu
na üye seçimi. (10/16) 

4. — Hazine topraklarının dağıtımı konusun
daki aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri 
aydınlatmak ve alınması gerekli tedbirleri tes
bit etmek üzere kurulan Meclis Araştırma Ko
misyonuna üye seçimi. (10/18) 

5. — Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yüksel
tilmesi için, alınması gerekli! tedbirleri tesbit et
mek üzere kurulan Meclis Araştırma Komis
yonuna üye seçimi. (10/19) 

6. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'-
nun, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair 'önergesi (10/92) 

7. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle . Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak

çılığını tesbit ve önlenmesd için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

9. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, korunmaya muhtaç çocuklar, ma
lûller ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek için Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
ünlenmesi ve kredi 'düzensizliğine engel olun
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8) 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

12. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarın, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasaımı 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

13. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memleketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı-
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mmda meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

15. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi ile 
ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes-
bit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/24) 

16. •— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

17. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in,, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam poli
tikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
.Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

18. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çarı
ğa ile Nail Atlı'nın, Marmara Zeytin Tarım sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tesbit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/27) 

19. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlariyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştı r-
raıası yapılmasına dair önergesi (10/28) 

20. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tesbit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasan;\ı 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

21. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

22. — İçel Milletvekili Celâl Kargrlı'nm, 
Tarım alanında kontrollü ve plânlı bir Tarım 
plânlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri teslbit 
etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

23. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili İl'han Açıkalm'm Haş
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

24. —' Malatya Milletvekili Mustafa KaE-
tan'ın, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlıyan ekicilerin uğrayacağı zararı tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

25. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ea'nm; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mıntakasmın tesbit edilmesi mak
sadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/29) 

26. — Ordu Milletvekili Memıduh Ekşi'ııin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılma ına dair öner
gesi (10/32) 

27. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde» yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap-



Tüı ak maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

28. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Plânlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

29. — Sinop Milletvekili Hilmıi İşgüzar'm, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usuküz 
\re müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
iısiyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 
&8 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

30. — İçel Milletvekili Celâl Kangılı'nin, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin dağılmasmdaki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksadıy
la Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16) 

31. —• İçel Milletvekili Celâl Kangılı'nm, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/17) 

32. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/18) 

33. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatbik 
edilebilmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

34. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım İş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ-
"amak amacıyla Anayasamın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

35. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sa.ğlamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 

uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

36. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemesinin nedenleri konnsunda bilgi edin
mek maksadıyla Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/23) 

.37. — İçel Milleftvekiıld Celâl Kargılı'nm, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

38. — Antalya Milletvekili 'İhsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/35) 

39. — İçel Milletvekili Celâl Kangılı'nm, 
TÖS'e ve bu sendikaya üye olan bâzı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimler tarafın
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğumu tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

40. — Kastamonu Milletvekili Mehmeft Bey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığım 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarımca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

41. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü
met tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurlu 
bulunduğunu tesbit etmek maksadıyla Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ım ası açılmasına dair önergesi (10/38) 

42. —• Afyon Karahisgar Milletvekili Süley^ 
tıian Mutki'min, Devalüasyon kararından sonra 
tarım ürünlerinin maliyetine eklenen zamlar 
sebebiyle üretimin istenen ölçüde gelişip ge-
lişmiyeceğinin tesbiti için Anayasanın 88 nci 
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maddesi uyarınca, bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/39) 

43. — Konya Milletvekili Vefa Taınır'ım, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanırı asiyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulduğu id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 

44. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztcpe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

45. — Konya Millet vekil i Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü
ratle düşmesini önlemek iein alınması gereken 
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

46. —• tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğin ne
denlerini tesbit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/44) 

47. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/45) 

48. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/46) 

49. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kamu İktisadi Kuruluş!arının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyla alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir .Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47) 

50. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nui, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasama 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 4air 
önergesi (10/48) 

51. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lazımgelen 
tedbir ve çârelerin tesbit edilmesi amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49) 

52. — İçel Milletvekili Celâl Kangılı'nın, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçlarını 
gerçek fiyatlar üzerinden satmalınabilmesini 
temin maksadıyla kooperatifçiliğin hızla kurul
ması ve gelişmesini sağlıyacak tedbirlerin neler 
olduğunu tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/50) 

53. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasiyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

54. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Ba
lıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek maksa
dıyla Anayasanm 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

55. —• İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/53) 

56. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyla alınması gereken tedbirleri 
tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 



65. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorumlularını tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

66. — Sakarya Milletvekili Hayrettitn Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yümaz'm, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

67. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nm, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
'38 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/68) 
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57. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyla alınması gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

58. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/56) 

59. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve korun
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
bit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/57) 

60. — Adana Milletvekili Ali Eıza Güllüoğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

61. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişâfı için ted
birlerin neler olduğunu tesbit etmek amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

62. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendirilmesi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60; 

63. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tesbit 
etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

64. — Dursa Milletvekili Kasım Önadımı'in, 
TRT Kurumunun yayınlarınıın düzenlenmesi, ıslah 
edilmesiyle diğer oluşumları tesbit etmek ve ge
reken tedbirleri almak maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/62) 

68. — Samsun Milletvekili Kâmna.n Evliya-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadiyle Anayasanın' 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

69. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
yabancı memleketlerden alman dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadiyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

70. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
bit etmek maksadiyle .Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

71. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 
(rene! Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
mütaahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
cıiasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasınla dair öner
gesi. (10/66) 

72. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'
ün, üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 



konusunda bilgd ectiümek makpadiyle Anayasa
nın 88 nci maclclesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına air önergesi. (8/28) 

73. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış-
maların neler olduğunu tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırman açılmasına dair önergesi. (10/67) 

74. — Kayseri Milletvekili Turbam Feyziıağ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «19?1 yılı 
programı» adlı resmî belgede, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin, özel kuruluş vıe şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadiylle Ana
yasanın 88 nei maddesi uyarımca bîr Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/09) 

75. — Maraış Milletvekili İbrtahim Öatürtk'ün, 
son günlerde meydana «gelen olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilirin/de i§ ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tesbit et
mek ımaksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/70) 

76. — Ankara Milletvekilli Suma Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl eden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/30) 

77. — Maraş Milletvekili İbrahim özıtürk'-
ün, Türkiye töeflri işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırıl'aJbilmesi için ıhangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tesbit etmek ama
cıyla Anayasanın 88 nci unaddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

78. — İçel Milletvekili' Celâl Kargılımın, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinim nedenleri
ni teslbit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmek maksa-
diyle Anayasamın 88 inci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

79. — Maraış Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasi partilerin ve 

Parlâmentonun nasıl bir tutum \ e davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ea bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

80. — Konya Milletvekilli özer ölçmen'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlannan' meler olduğunu tesbit 
etmıek maksadiyle Anayasanın 88 nıci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştıcranıası açılmasına dair 
önergesi (10/71) 

81. — îçel Milletvekili Turhan Öz güner'&n, 
İçel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukla-rı tesbit etmek maksıa-
diyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclîs araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) 

82. — Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'ın, ya
bancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

83. — Maraş Mnletvelkili İbrahim öztürlk'-
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/37) 

84. — Gaziantep Milletvekili Şüıasi Çolafc-
oğlu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarını, bu kredilerin tahsil edil
me durumlarını teslbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meciis 
araştırması açılmasına dadir önergesi. (10/75) 

85. — içel Milletvekili Celâl Kargıiı'nım, 
kürtajın tıbbi, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tesbit etmek ve serbestleştirilmesini 
sağlaımıak amaciyOe Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir [Meclis Araştırması açılıma-
sıma dair önergesi. (10/76) 

86. — Antalya Milletvekili İhsan Aitaöv'ün, 
enflâsyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihracat 



formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı ve 
nedenlerini içine alan ekonomik durum hakkın
da bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/38) 

87. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesilz'in, çlilftçiderimMn kalkınmasının ne gibi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına
cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (.10/77) 

88. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/78) 

89. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

90. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et-
kiliyecek derecede artmış olduğu iddialarını 
tesbit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/80). 

91. — İçel Milletvekili Celâl Kangılı'nın, 
Türk basını ve mensuplarının sorunlarını tes
bit etmek ve bu sorunlara çözüm yolları bul
mak amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/81) 

'92. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
bit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amaciyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına 'dair önergesi. (10/82) 

93. — Balıkesir Milletvekili İbrahim Aytaç 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, İmam 
Hatip okullarının, birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tesbit etmek amaciyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/83) 

94. — tamir Milletvekili Kemal Önüer ile iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama

daki aksaklıklarına çözüm yolları bulmak ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/84) 

95. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, TUT yi düzene sokmak ve Türk Milleti
ne lâyık tarafsız bir ikuruım haline getirmek 
maksaddyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

96. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerimi ve alınacak terbirlerd tesıhilt etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Mıeclis Araştırması açılmasnıa dair önergesi. 
(10/86) 

97. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 5 arkadaşının, hayvancılığı, su 
ürünlerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştir eoek bdr bakanlığa ihtdyacolup olmadığını 
tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca 'bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

98. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Efcşi'nin, Cfüreş 
sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun ne
denlerini tesbiıt etmek amaciyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca 'bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

m. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
usulsüz kesim, tarla açıma, yerleşme, düzensiz 
otlatma ile (onman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı koruımak içıin 
alınacak tedbirleri tesbit etmek amaciyle Ana
yasanın 88 ncd maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

100. — Konya Milletvekili Faruk .Sükan'm, 
Memleketimiz için halk sağlığı bakımından teh
like teşkil eden bulaşıcı barsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri (tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 ncd ımaddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 

101. — îçel 'Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
spor tesislerinin yapılmanda yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığımı tesbit etmek maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 
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102. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla-
yan'm, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyolojik araştırına, teşhis, korunma ve tedavi 
(ille ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 
Anayasanın 88 ncıi maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi!. (10/93) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Celâl. Kargılı'nm, ya

pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirle.H tesbit etmek amaciylc Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

2. — İzmir Milletvekili Talât Orlıon'un, 
izmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğrıyan köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

3. — İzmir Milletvekili Talât Orlıon'un, 
izmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/31) 

4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
izmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'm meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soı usu (6/32) 

5. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

6. — Afyon Milletvekili HJamdi Haımamoı-
oğlu'nun, Bber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'un, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

8. — Sivas Milletvekilli' Mustafa Kemal Ba-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

9. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

11. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'in, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
airaete elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

12. — Konya Milletvekilli Vefa Tanır'ım, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

13. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

14. — Ordu Milletvekili Ata TopalLoğiıı'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

35. — İçel Milletvekili Turhan Özigüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

16. — İçel Milletvekili (Mâl Kargılı'mn, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kactilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/80) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyacağma dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/81) "*~"i' 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehımet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

19. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu
nun, Elmalı hudutları içindeki KaragöTün mey-
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dah 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/84) 

20. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'
ın, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

21. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutki'min Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 



22. — Konya Milletvekili Vefa Tanırın, Il
gın'ın kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 

. Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (G/92) 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
la^ sözlü sorusu (6/95) 
' 25. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, İlk

öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

26. — Antalya Milletvekili Hasam Ali Gül-
can'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

27. — Antalya Milletvekilli Hasan Ali Gül-
ean'ın, Antalya'ca kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

28. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı budut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

29. — Afyon Karahisar Milletvekili Haımdi 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

30. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ean'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

31. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

32. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

33. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 

9 — 

Amerikan firmasına para -karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

34. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

35. — İçel Milletvekilli Celâl1 Kargılı'nm, 
paso ihtilâfı üzerine, Barbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

36. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

37. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

38. —.Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

39. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle-
ğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/112) 

40. — Uşiak' Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağma 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

41. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'nın, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

42. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
;u'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
'tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
maklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115) 

43. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
f,ürk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

44. — Ordu Milletvekilli M em dun Ekşi'inin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü-
riün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117) 

45. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkam 
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fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

46. — Çorum Milletvekili Gahit Anığı 'mm, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya d/ir Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

47. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolıak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resm? kişilere dair içişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

48. — İstaJıubul Milletvekili! Eşref Derinç&y'-
m, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş-
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

49. — Gaziantep Miletvekili Ali ihsan Gö
ğüs'ün, Başbakanın kardeşi tarafından alınan 
200 ton pik demire dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/123) 

50. — Sivas Milletvekili Elkreım Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

51. — Sinop MMeltvekili HüJlımi İşgüzar'ın, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

52. — Erzurum Milleltvekiilii Gayasettin Ka-
raea'nın, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir üse bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

513. — Erzurum Miletvekili Gı/yasettin Kaı-
raca'nm, Erzurum'un Araa bucağıma bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyacağma dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

54. — Erzuruım Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır-
nıa Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

55. — Erzurum Mülletvekdlü Gıy adettin Ka-
raca'nın, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asıl kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

5'6. — Erzurum Milletvekili Gıyasefttiı Ka-
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 

ile köyü ilçeye bağlıyan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy İşleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

57. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nın, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

5'8. — Erzurum MMleftvekffili Gıyasettin Ka
raca'nın, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

59. — Tralbzon Mlletvekild Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon ilinin bir sanayi bölgesi ha
line getirilmesi için Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tarafından alman tedbirlere dair başbakan, Sa
nayi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanların
dan sözlü sorusu (6/135) 

60. — Takalt MUletveki!li Reşit önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından püot 
bölge haline konulup konuimıyacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

61. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

612. — Konya Milletvekili îrtfan Baraın'ın, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakan
larından sözlü sorusu (6/139) 

63. — Konya Milletvekili îrtfan Baran'm, 
yurttaşların can ve mal güveaıMlklerSınln sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

64. — Konya Milletvekili îrtfan Baran'ıu, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sor su 
(6/141) 

65. — Ankara Milletvekili Şinasi ö&den-
oğlu'nun, THY nın, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

66. — Amasya MlleftveMli Vehbi Meş-
hur'un, 1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar 
istihsali ile şeker istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/144) 
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67. — Sımurum. Miil'efcvekfilli Gıyasefotin Ka-

raca'nıoı Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zaraT 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve İmar ve Iskan bakan
larından sözlü sorusu (6/145) 

68. — Ankara Milletvekili llbraMim Sıtkı Ha-
tipoğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri zara
ra uğrıyan vatandaşlarımızla ilgili olarak alı
nan kararların tatbikine dair Dışişleri ve Ma
liye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

69. — Adıyaman MMletveMiiı Yusuf Ziya 
YıLınaz'ın, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde ya
yınlanan «A. P. 11 Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

70. — Ankara MÜetvekdli Şinasi özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

71. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
Ankara'daki Çorum Yüksek öğrenim Talebe 
Yurdunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

72. — Ordu Miletövekili MSemduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

73. — Anikara MiMettveikili Osman Soğukpı-
nar'm, Gediz deprem felâketine uğrıyan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

74. — Sinıop Milletvekili HHlmA Işıgüzar'ım, 
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

715. — Ankara MülleUveikili Suna Tural'ın, 
basında çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

76. — Istanlbuü MülMvekliiM Turgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmıyan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

77. — îstanlbul MüllelîveMli İbrahim Abak'-
uı, devalüasyon kararım bir şahsın önceden 

öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

78. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'-
cın, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olaraik kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

79. — Antalya Müllefovekili Ömer Buyruk
çu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlerindeki-
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

80. — Trabzon Minletvelkiilıi Ali Riza Uzu-
ner'in, AvusturaiyaVla çalışan işçilere dair Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu (6/161) 

81. — Ankara MületvekiB Osman Soğukpı-
nar'ın, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalet Fabrika
sında çalışan bâzı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163x 

82. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamıyan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

8i3. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi'-
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/165) 

84. — Erzurum MMetveGdıM Selçuk Erver-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek zirai eğitim 
projelerinden «Doğu - Anadolu sığırcılarını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

85. — Anikara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

86. — Saımsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

87. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) 

88. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/170) 
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89. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
AvşargiPLn, 11 Ekim 1967 yılından bu yan? 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yap^-m nakil 
ve tâyinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/171) 

90. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkan yardımcısının bir tö
rendeki tutuım ve (davranışıma dair İçişler1! Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 

91. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174) 

92. — içel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
1969 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/175) 

93. — istanbul Milletvekili Eeşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/176) 

94. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 

95. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, 
teknik okulların sanat enstitülerine dayalı ola
rak tedrisata devam edip etmiyeceğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/179) 

96. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü meydana gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkanvekilinin tutum 
ve davranışına dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

97. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/181) 

98. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
Fransa'dan ithal edilen tabancalara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/182) 

99. — Ankara Milletvekili Osman Soğükpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ara
sında Nurcular ve Süleymancıların bulunup bu

lunmadığına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/185) 

100. — İçel Milletvekilli Turhan Özgünerftn, 
depremden zarar görenlere yandım gerekçesiy
le yapılmış olan zamlara dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/186) 

101. — Ankara Milletvekili Kemal Atanıan'-
m, <bir gazete haberine göre, bâzı artist acenta-
ları ve şirketleri tarafından kandırılarak batak
lıklara sürüklenen insanlara dair Dışişleri ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/187) 

102. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın serbestçe yapılıp yapılımıyacağma dair 
Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardrm 'bakanların
dan sözlü sorusu (6/188) 

103. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Hükümet üyelerinin verdikleri demeçle
re dair, Başbakandan sözlü sorusu. (6/189) 

104 —• Antalya Milletvekilli İhsan Ataöv'ün 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının taşındığı 
iddia edilen eve dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/190) 

105. — İstanbul Milletvekili İlhan Darendcli-
oğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayımlanan Bin Temel Eser dizisinin lâğvedi-
liş sebebine dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu. (6/191) 

106. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Finike ilçesine bağlı Turunçova Bele
diyesi içinden geçen çay ve arklar direnajmm 
yapılmasına dair ,Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu. (6/192) 

107. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya ili Kaş ilçesine bağlı bâzı köy
lerin yollarının yapımına dair Koy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/193) 

108. — İstanbul Milletvekilli Turgut Topal-
oğlu'nun, son zamlardan önce demir, çimento 
ve kâğıt ticareti yapanların beyana tabi tutul
madıkları iddiasına dair, Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu. (6/194) 

109. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
Anayasa değişikliği tasarısının Parlâmento ta
rafından aynen kabul edilmemesi halinde mec
lislerin lağvedileceği söylentilerine dair Başlba-
kandan sözlü sorusu (6/195) 

110. — Kütahya Milletvekili Fuat Azmioğlu'-
nun, İmamı - Hatip okulları orta kısmının lâğ-



vma kanar verildiği söylentilerine dair Millî 
Eğitim Bakamından sözlü sorusu (6/196) 

111. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'
ın, Tunceli ilinin ulaşımını sağlıya/n yolların 
durumuna dair Başbakan ve Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu. (6/197) 

112. — Tunceli Mlîlllctvekili Kenan Aral'ın, 
Tuıneeli ilinde yaşıyan vatandaşlarımızın ya
şama şartlarını elverişli duruma getirmek için 
ne gilbıi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/198) 

113. — Tunceli, Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içimde bulunan 
Havaçor çayının taşmaması için ne gibi tedbir
ler alınacağına, dair Başlbakan ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

114. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulu
nan Munzur vadisinin millî park haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakan ve Orman Bakanından sözlü sorusu 
(6/200) 

115. —• Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinin ulaşımını sağlryan yolların ne za
man yapılacağına dair Başlbakan ve Köy İşleri 
Bakanından iSözlü sorusu (6/201) 

116. — Tekirdaş Milletvekilli Orhan Öztrak'm 
tanımda verimin artırılması ve üreticinin emeği 
olan ürünün değerlendirilmesi için ne gibi ted
birler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/202) 

117. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yıl-
maız'm, eski Başbakan Süleyman Demirelın kar
deşlerine haksız kredi teminine adı kansan şah
sa dair Başbakandan sözlü sorasu (6/203) 

118. — Bolu Milletvekili Ahmet Cakmak'ın, 
Türk Silahlı Kuvvetleri komutanlannın vermiş 
olduğu demeçlere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/204) 

119. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 
Çiloğlu'nun, Burdur deprem bölgesinde çalışan 
Devlet personeline, Pe/sonel Kanunu uygula
tmasından doğan A aylık maaş farklanııın öden-
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meşinin düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/205) 

120. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli iline bağlı ilçelerde birer yatılı bölge 
okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorasu (6/206) 

121. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
C. H. P. Genel Başkanının Başbakanlığı esna
sında oğlu Ömer İnönü için kredi sağladığı id
dialarına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/207) 

122. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bir şahsın dö
vüldüğü iddiasına dair tefeleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/208) 

123. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
Başbakan Yardımcısının 9 Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata daiir Devlet Bakanı ve Başba
kan Siyasi İşler Yardımcısından sözlü sorusu 
(6/209) 

124. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
Başbakan Yardımcısının 9 Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Başbakandan sözlü soru
su (6/210) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ-

TIRILAJNT İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkada nnın, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek
lerinin karşılığını almalan için, kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
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Çilesiz'in, tefeciliğin halkın ekonomik ve sos
yal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksa
dı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
Önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/1, 10/6) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 7 . 1971) 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 


